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 الشارح مقدمة
 

إف اغبمد  ك الصبلة ك السبلـ على رسوؿ ا كعلى آلو كصحبو كمن كااله.  
 أما بعد،

اعلم رضبين ا كإياكم أف ألفية ابن مالك أحد الكتب اؼبشهورة يف علم النحو.  
 فيو مسائل كبوية مهمة حيتاج إليها طبلب العلم لفهم العربية الفصحى. 

بدائع اؼبسالك )) بعوف ا تعاىل كتوفيقو قد ألفت شرح ألفية ابن مالك كظبيتو
 علم يف فهم قواعد النحو.يف توضيح ألفية ابن مالك(( تيسريا لطبلب ال

من نقائص يف صبيع الوجوه. كأرجو التصحيح ؼبن كجد ذلك  ك  فيو بأف أعرتؼ
 أسأؿ ا أف جيعل ىذا الكتاب من العمل الصاحل ؼبؤلفو كمن اشرتؾ يف تأليفو. 

 كآخر دعوانا أف اغبمد  رب العاؼبني 
 
 

 ق ُِْْشواؿ   ْسيدايو،  األحد  
 السيداكم مدأبو إلياس  أغوس سعي

 
 
 

ّ 
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  بسم ا الرضبن الرحيم: قاؿ اؼبؤلف
         قػػػػػػػػػػػاؿ ؿبمػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػو ابػػػػػػػػػػػن مالػػػػػػػػػػػك( ُ)
      مصػػػػػػػػػػػٌليا علػػػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػػػ  اؼبصػػػػػػػػػػػطفى( ِ)
             يف ألفيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ اكأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعني ( ّ)
      تقػػػػػػػػػػػٌرب األقصػػػػػػػػػػػى بلفػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػوج ( ْ)
       كتقتضػػػػػػػػػػػػط رضػػػػػػػػػػػػا ب ػػػػػػػػػػػػري سػػػػػػػػػػػػ  ( ٓ)
        كىػػػػػػػػػػػػػو بسػػػػػػػػػػػػػب  حػػػػػػػػػػػػػائ  تفضػػػػػػػػػػػػػيبل( ٔ)
             هٍ كا يقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط ّٔبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ( ٕ)

. 

                    أضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ر  ا خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
                   كآلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكملني الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفا
                         مقاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الٌنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ّٔػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؿبويٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
                كتبسػػػػػػػػػػػػػػػ  البػػػػػػػػػػػػػػػذؿ بوعػػػػػػػػػػػػػػػد من ػػػػػػػػػػػػػػػ 
                       فائقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ألفيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
                    مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوجب  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائط اعبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبل
                       هٍ يل كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يف درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ا خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

. 
 

 مسائل: فيو
 ا رسوؿ كسنة العظيم ا كتابب اقتداء السلف دأب من بالبسملة ءالبد -ُ

 .مراسلتو يف
 سطاألندلو  أةنش اعبياين نسبةن  الطائط مالك بن ا عبد بن ؿبمد ىو: مالك ابن -ِ

 ا نتني عاـ كتويف اؽب رة من ستمائة عاـ جبياف كلد ،ككفاةن  دارةن  لدمشقطا قليمان إ
ا عبد أبو يتوككن عامان، كسبعني ا نني ابن كىو اؽب رة، من كستمائة كسبعني
. 

 .اؼبؤلفات أكؿ يف الن  على كالصبلة تعاىل  دلةاغبم مشركعية -ّ

 مقدمة المؤلف
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 بو مفعوؿ كضمها الشني بفتح شرفا"فػ"ال؛ كآلو اؼبستكملني الٌشرفا :قولو -ْ
 .الشرفاء كأصلو: ،و"آللػ"  اف نعت الشني بضمٌ  ك"الشرفا" لمستكملني.ل

 ألنو األمور صبيع يف با االستعانة مشركعية فيو؛  يف ألفٌيوٍ اكأستعني  :قولو -ٓ
 سهبلن. ا جعلو ما إال سهل ال
 جعلتو ما إال سهل ال )اللهم :ا رسوؿ قاؿ قاؿ: مالك بن أنس عن

 يف األلباين كصححو حباف ابن ركاه سهبلن( شئت إذا اغب ف ذبعل كأنت سهبلن 
 .ِٖٖٔ رقم: صحيحو

 قواعد صبيع تشمل مالك ابن ألفية أف فيو؛ مقاصد الٌنحو ّٔا ؿبويٌو :قولو -ٔ
 موج . بلف  النحو

 زكاكة، إىل نسبة ال كاكم النور عبد بن طاؼبعط ابن حيط اغبسني أبو ىو: مع  ابن -ٕ
 سنة يف كلد الدين، زين كلقبو اغبنفط، الفقيو الشمالية إفريقيا يف كبرية  قبيلة كىط
 كعشرين شباف سنة القعدة ذم شهر يف كتويف اؽب رة، من كطبسمائة كستني أربع

 كىو ،الشافعط اإلماـ ربةت من قريب كقربه دبصر، اؽب رة من كستمائة
 مالك ابن ألفية قبل كذلك أكربا يف يتوألف طبعت كقد اؼبشهورة األلفية صاحب
 مع . ابن ألفية فائقة كىط

 )كاف ،كعب  بن أي  عن باغبديث عمبلن  ٍه؛يل كلو يف درجات ا خر  :قولو -ٖ
 األلباين كصححو الرتمذم ركاه بنفسو( بدأ لو فدعا أحدان  ذكر إذا ا رسوؿ
 .ّّٖٓ رقم: الرتمذم صحيح يف

 

 

 

 

 



 ألفية ابن مالك بدائع المسالك في تيضيح | 6
 

6 | P a g e   

 

 
 

 

  :قاؿ اؼبؤلف
  (اسػػػػػتقم)كػػػػػػ مفيػػػػػد، لفػػػػػ  بلمنػػػػػا:ك  (ٖ)
       عػػػػػػػػػػػػػػم كالقػػػػػػػػػػػػػػوؿ كلمػػػػػػػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػػػػػػػده (ٗ)
   ك"أؿ" كالنٌػػػػػػػػػػػػدا كالتنػػػػػػػػػػػػوين بػػػػػػػػػػػػاعبرٌ  (َُ)
   (افعلػػط) كيػػا (أتػػت)ك (فعلػػت) بتػػا (ُُ)
 ك"مل" ك"يف" كػػ"ىل" اغبػرؼ سوامها (ُِ)
  كماضػػػط األفعػػػػاؿ بالتػػػػا مػػػػ ، كسػػػػم (ُّ)
        كاألمػػػػػػػػر إف مل يػػػػػػػػك للنػػػػػػػػوف ؿبػػػػػػػػل (ُْ)

. 

         الكلػػػػػػػػػػػػػم حػػػػػػػػػػػػػرؼ، ثٌ  كفعػػػػػػػػػػػػػل كاسػػػػػػػػػػػػم 
                   يػػػػػػػػػػػػػػػـؤ قػػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػػبلـ ّٔػػػػػػػػػػػػػػػا ككلمػػػػػػػػػػػػػػػة
           حصػػػػػػػػػػػػػػػل سبييػػػػػػػػػػػػػػػ  لبلسػػػػػػػػػػػػػػػم كمسػػػػػػػػػػػػػػػند
           ين لػػػػػػػػػػػػػػػػط فعػػػػػػػػػػػػػػػػل (أقػػػػػػػػػػػػػػػػبلنٌ ) كنػػػػػػػػػػػػػػػػوف
(   يشػػػػػػػػم)كػػػػػػػػػ "مل" يلػػػػػػػػط مضػػػػػػػػارع فعػػػػػػػػل

        بػػػػػػػػػالنوف فعػػػػػػػػػل األمػػػػػػػػػر إف أمػػػػػػػػػر فهػػػػػػػػػم
اسػػػػم كبػػػػو: )صػػػػو( ك)حيهػػػػل(      فيػػػػو ىػػػػو

. 
 

 مسائل: فيو
 .بالوضع مركب مفيد لف  ىو: حاةالن عند الكبلـ -ُ
 األمور: أربعة الكبلـ يف البد -ِ

 .اؽب ائية حركؼ بعض على اؼبشتمل الصوت كىو اللف ، (ُ
 عليو. السكوت حيسن معنن  على دؿ ما كىو اؼبفيد، (ِ
 إسناديان  تركيبان  فأكثر كلمتني  من تركب ما كىو اؼبركب، (ّ
 العربية كبالل ة بالقصد بو: كاؼبراد بالوضع، (ْ

 استقم لكبلـ:ا كمثاؿ
 زيد" كػ"قاـ  كاسم فعل كمن قائم"، كػ"زيد  اظبني من الكبلـ يتألف ما أقل -ّ

 الكالم وما يتألف منه
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 صورةن: عشرة إحدل لو الكبلـ -ْ
 كخربه اؼببتدإ من (ُ

 قائم زيد كبو:
 اػبرب مسدٌ  سدٌ  الذم كفاعلو اؼببتدإ من (ِ

 ال يداف؟ أقائم كبو:
 اػبرب مسدٌ  سدٌ  الذم فاعلو كنائب اؼببتدإ من (ّ

 زيد؟ أمضركب كبو:
 كفاعلو الفعل اسم من (ْ

 العقي  ىيهات كبو:
 كفاعلو الفعل من (ٓ

 زيد قاـ كبو:
 فاعلو كنائب الفعل من (ٔ

 ال صن قيطع كبو:
 كجوابو القسم من (ٕ

 أليكرمٌنك با أقسم كبو:
 كجوابو الشرط من (ٖ

 تن ح ذبتهد إف كبو:
 كخربىا اظبها مع أخواهتا إحدل أك كاف  من (ٗ

 باردان  اعبو أصبح كبو:
 هايكمفعول فاعلها مع أخواهتا لإحد أك نٌ ظ من (َُ
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 مٌتسعان  الوقت ظننت كبو:
 اهتكمفعوال فاعلها مع أخواهتا إحدل أك أعلم من (ُُ

 ـبلصان  عمران  زيدان  أعلمت كبو:
 ًكٍلمة؛  أك كىٍلمة  أك كىًلمىة  مفرده صبع ىو فقيل: "كلم"، لف  يف النحاة اختلف -ٓ

 ٰىذاك  اؼبشهور عو ماعب أكزاف من كزف على ليس ألنو صبعٌط، جنس اسم ىو كقيل:
 .األنصارم ىشاـ ابن قاؿ كبو الصحيح ىو

 تنبيه:
 صبعطٌ  جنس كاسم إفرادمٌ  جنس اسم :نوعني على اعبنس اسم

 كاحد، بلف  كالكثري القليل على دؿ ما ىو: فاألكؿ
 كزيت كتراب ماء كبو: 

 ،غالبان  بالتاء كاحده كبني بينو كيفٌرؽ ا نني من أكثر على دؿ ما ىو: كالثاين
 كبقرة بقر كلبنة، لنب كش رة، ش ر ككلمة، كلم  كبو: 

 غري أك كاف  مفيدان  فأكثر كلمات   بلث من تركب ما ىو: النحاة عند "الكلم" -ٔ
 مفيد.
 زيد قاـ إف زيد، قاـ قد كبو:

 كاغبرؼ كالفعل االسم  بل ة: أج اءه "الكلم" -ٕ
 كىو مة،كالكل كالكلم الكبلـ يشمل كىو معن، على الداؿ اللف  ىو: القوؿ -ٖ

 كالكلمة. كالكلم الكبلـ من أعم
 كلمة  ا" إال وإلٰ  ال” قوؿ يف كقوؽبم  الل ة، يف الكبلـ ّٔا يقصد قد الكلمة أف -ٗ

  اإلخبلص.
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 اإلستقراء، بدليل أنواع  بل ة على كىط اؼبفد القوؿ ىط: النحاة عند الكلمة كأما
 اؼبعاين كاغبرؼ كالفعل االسم كىط:

 مسٌمى على دؿ ما الل ة: يف االسم -َُ
  ب ماف، تقرتف كمل نفسها يف معن على دلت كلمة ىو: النحاة كعند
 عبلمات: طبس كلو
 ة.بالتبعي أـ باؼبضاؼ أـ باغبرؼ كاف سواء اعبر، (ُ

 [1 الفاحتة:]﴾الرحيم الرضبن ا بسم﴿ كبو:
 كىو توكيد، ل ري خطان  ال لفظان  ا خر تلح  ساكنة نوف كىو: التنوين، (ِ

 أنواع: أربعة
 السامل. اؼبؤنث صبع إال اؼبعربة ؤلظباءل البلح  كىو التمكني، ينتنو  [1

 رجله  زيده، كبو:
 كنكرهتا. معرفتها بني فرقان  اؼببنية ؤلظباءل البلح  كىو: التنكري، تنوين [2

 سيبويوو  سيبويًو، كبو:
 السامل اؼبؤنث عبمع البلح  كىو: اؼبقابلة، تنوين [3

 مسلماته  كبو:
 كػ"مسلمني"  السامل، اؼبذكر عصب يف النوف مقابلة يف فإنو

 أقساـ:  بل ة على كىو العوض، تنوين [4
  صبلة، عن عوض [1

 بعدىا، تكوف صبلة عن عوضان  "إذ" يلح  الذم كىو:
  ،[ْٖ الواقعة:]تىنظيريكفى﴾  ًحينىًئذو  ﴿كىأىنتيمٍ  تعاىل: وكقول
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 اغبلقـو الركح بل ت إذ حني أم:
  اسم، عن عوض [2

 إليو ضاؼت عما عوضان  "كلػ"ل البلح  :كىو
 قائم إنساف كل  أم: قائم، كله   كبو:

  حرؼ، عن عوض [3
 الياء. حبذؼ ا"ككبومه كغواش ػ"جوارل البلح  كىو:

 ،منادان  يكوف أف أم: النداء، (ّ
 [ّْ :عمراف آؿ]﴾لًرىبّْكً  ٱقنيًت  يىي دٰيىر ﴿ تعاىل: قولو كبو

 عليو، "اؿ" دخوؿ (ْ
 [ِ-ُ ن:الرضبٰ ]﴾ءىافى ٱلقير   عىلَّمى   * ﴿ٱلرَّضٰبني  تعاىل: قولو كبو

 الفائدة، بو ربصل ما إليو تنسب أف كىو إليو، اإلسناد (ٓ
 قمتي  قائم، زيد كبو:

 تنبيه:
 سم،لبل السادسة العبلمة ألفية على حوشر  يف عثيمني ابن الشيخ ذكر
 ،إليو الضمري عود كىط:
 فالضمري ،[ُِّ راؼ:األع]ًّٔىا﴾ لّْتىسحىرىنىا ءىايىة  ًمن  بًوً  تىأتًنىا ﴿مىهمىا تعاىل: قولو كبو
 اسم. "ا"مهم أف على دليل ٰىذاك  "مهما"، على يعود "بو" يف

 اغبدث الل ة: يف الفعل -ُُ
 األزمنة بأحد كاقرتنت نفسها يف معن على دلت كلمة  ىو: النحاة كعند
  كاؼبستقبل. كاغباؿ اؼباضط ىط: الت الثبل ة
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 عبلمات: أربع كلو
  ـباطبان  أك كػ)قمت(  كاف  متكلمان  ،فعلت بتا بقولو: عنها كعرب الفاعل تاء (ُ

 على ردٌ  العبلمة ذهكّٰٔ  اؼباضط، بالفعل خاصة عبلمة ٰىذهك  كػ)تباركت(.
  كعسيت، لست تقوؿ: فإنك كعسى" "ليس حرفية زعم من
 ًإف عىسىيتيم  لفػىهى  ﴿ ،[ُٗٓ :نعاـاأل]﴾شىطءو  يف  ًمنهيم  لَّستى  ﴿ تعاىل: قولو كمنو
 [ِّ :ؿبمد]﴾تػىوىلَّيتيم

 كأتت بقولو: عنها كعرب الساكنة التأنيث تاء (ِ
 كقعدتٍ  قامتٍ  كبو:
 اظبية زعم من على ردٌ  العبلمة ذهكّٰٔ  اؼباضط، بالفعل خاصة عبلمة كىط
"، "نًٍعمى   كبًٍئسىتٍ  نًٍعمىتٍ  تقوؿ: كبًٍئسى

 افعلط كيا بقولو: عنها كعرب اؼب اطبة ياء (ّ
 كتضربني طقوم كبو:
 من على ردٌ  العبلمة ذهكّٰٔ  اؼبضارع، علكالف األمر فعل تلح  العبلمة ٰىذهك 

 كتعايل ىايت تقوؿ: فعلني، اظبا ك"تعاؿ" "ىات" إف قاؿ:
 خفيفة، أك شديدة التوكيد نوف (ْ

 [ُٓ العل :]﴾بًٱلنَّاًصيىةً  انىسفىعى ﴿ ،[ٖٖ األعراؼ:]﴾بي يٰىشيعىي  لىني رًجىنَّكى ﴿ تعاىل: قولو كبو

  ،أقبلنٌ  كنوف بقولو: عنها كعرب
 اؼبضارع كالفعل األمر فعل تلح  مةالعبل ٰىذهك 

 الطرؼ الل ة: يف اغبرؼ -ُِ
 غريىا، يف معن على دلت كلمة  ىو: النحاة كعند
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 البيت يف كبو:
 كال االسم عبلمات قبولو عدـ ّٔا: كاؼبراد عدمية، كىط: كاحدة، عبلمة كلو

 اغبرؼ سوامها بقولو: عنها كعرب الفعل، عبلمات
 أقساـ:  بل ة كىو
 كاألفعاؿ، األظباء بني مشرتؾ حرؼ (ُ

 زيد؟ قاـ كىل قائم؟ زيد ىل فتقوؿ: ىل، كبو:
 باألظباء، ـبتص حرؼ (ِ

 البيت يف تقوؿ: يف، منها: اعبر، كؼحر  كبو:
 باألفعاؿ، ـبتص حرؼ (ّ

 يأكل كمل يشرب مل تقوؿ: مل، كبو:
 ك"مل" ك"يف" كػ"ىل":  ولو ق كذلك

 أقساـ:  بل ة إىل الفعل ينقسم -ُّ
  التكلم زمن قبل شطء حصوؿ على دؿ ما كىو: اؼباضط، (ُ

 ضرب كبو:
 كما  الساكنة التأنيث كتاء الفاعل تاء كمها: بو، ـبصوصتاف عبلمتاف كلو

 كماضط األفعاؿ بالتا م  : ولو ق كذلك سب ،
 بعده أك التكلم زمن يف شطء حصوؿ على دؿ ما كىو: اؼبضارع، (ِ

 يضرب كبو:
 عليو "مل" دخوؿ صحة عبلماتو: كمن
 يشم مل كبو:
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 عليو، كسوؼ السني دخوؿ صحة أيضان: بلماتوع كمن
يػىقيوؿي  ﴿ تعاىل: قولو كبو  سىوؼى ﴿ ،[ُِْ :البقرة]﴾ٱلنَّاسً  ًمنى  ءي آٱلسُّفىهى  سى
 [ٔٓ :النساء]﴾ان نىار  نيصًليًهم 
 التكلم زمن بعد شطء حصوؿ بو يطلب ما كىو: األمر، (ّ

 اضرب، كبو:
 اإلستمرار، بو كيراد التكلم زمن يف يكوف كقد
 [ُ :األح اب]﴾ٱللَّوى  ٱتَّ ً   ٱلنًَّ ُّ   أىيػُّهىايػٰ ﴿ تعاىل: وقول كبو

 التوكيد، نوف قبولو مع الطلب على داللتو كىط: بو، خاصة عبلمة كلو
 كسم ... بالنوف فعل األمر إف أمر فهم : ولو ق كذلك
 اكتنبٌ  اكتب، كبو:
 ،مضارع فعل فهط األمر على تدؿ كمل النوف كلمة  قبلت فإف
 يكتنبٌ  كبو:
 األمر فعل اسم فهط النوف تقبل كمل األمر على كلمة  دلت كإف
 حٌيهل صٍو، كبو:
  : ولو ق كذلك

 (حيهل)ك (صو)اسم كبو:  كاألمر إف مل يك للنوف ؿبل ... فيو ىو (ُْ)
 أقبل دبعن: حٌيهلصٍو دبعن: اسكت، ك 
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 : قاؿ اؼبؤلف
     كمبػػػػػػػػػػػػين معػػػػػػػػػػػرب منػػػػػػػػػػػو االسػػػػػػػػػػػم( ك ُٓ)
  (جئتنػا) اظبػط يف لوضػعطٌ ا كالشبو( ُٔ)
        بػػػػػػػػػػػػػػػبل الفعػػػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػػػن ككنيابػػػػػػػػػػػػػػػة( ُٕ)
   سػػػػػػػلما قػػػػػػػد مػػػػػػػا األظبػػػػػػػاء كمعػػػػػػرب( ُٖ)
،       بنيػػػػػػػػػػػػػػا كمضػػػػػػػػػػػػػػط أمػػػػػػػػػػػػػػر كفعػػػػػػػػػػػػػػل( ُٗ)
   كمػػػػػػػن ،مباشػػػػػػػر توكيػػػػػػػد نػػػػػػػوف مػػػػػػػن( َِ)
    للبنػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػتح  حػػػػػػػػػػػرؼ ككػػػػػػػػػػػلٌ ( ُِ)
  كضػػػػػم كسػػػػػر كذك فػػػػػتح ذك كمنػػػػػو( ِِ)
  اعرابػػػػػػػا اجعلػػػػػػػن كالٌنصػػػػػػػب كالٌرفػػػػػػػع( ِّ)
  كمػػػػا بػػػػاعبرٌ  خٌصػػػػص قػػػػد كاالسػػػػم( ِْ)
   كجػػرٌ  ،فتحػػا كانصػػنب ،بضػػمٌ  فػػارفع( ِٓ)
  ذكػػػػػر مػػػػػا كغػػػػػري ،بتسػػػػػكني كاجػػػػػـ ( ِٔ)
   بػػػػػػػػاأللف كانصػػػػػػػػنبٌ  ،بػػػػػػػػواك كارفػػػػػػػػع( ِٕ)
  أبانػػػػػػػػا صػػػػػػػػحبة إف "ذك" ذاؾ مػػػػػػػػن( ِٖ)
"  ىػػنٌ "ك كػػذاؾ "حػمه " "أخه " "أبه ( "ِٗ)
       ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر كتالييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو "أبو " كيف( َّ)

                 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو 
     "   ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػا" كيف "مػػػػػػػػػػػػػػػػػى" يف كاؼبعنػػػػػػػػػػػػػػػػػومٌ 
                         أٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل ككافتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ ر

    (ظبػػػػػػا)ك (أرض)ػكػػػػػػ اغبػػػػػػرؼ شػػػػػػبو مػػػػػػن
                   عريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إف مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارعا كأعربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا

         (فػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػن يػػػػػػػػػرعن)ػكػػػػػػػػػ إنػػػػػػػػػاث نػػػػػػػػػوف
             يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكنا أف اؼببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينٌ  يف كاألصػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

 (كػم) كالٌسػاكن (حيث) (أمس) (أين)كػ
         (أىابػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػن) :كبػػػػػػػػػػو كفعػػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػػم
     ين  مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػأف لالفعػػػػػػػػػ خٌصػػػػػػػػػص قػػػػػػػػػد

      (يسػػػػػػػػػر عبػػػػػػػػػده ا ذكػػػػػػػػػر)ػكػػػػػػػػػ كسػػػػػػػػػرا
      (منػػػػػػػػر بػػػػػػػػين أخػػػػػػػػو جػػػػػػػػا) :كبػػػػػػػػو ينػػػػػػػػوب
      أصػػػػػػػف األظبػػػػػػػا مػػػػػػػن مػػػػػػػا بيػػػػػػػاء كاجػػػػػػػرر
                بانػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػو اؼبػػػػػػػػػػػيم حيػػػػػػػػػػػث "فمػ"كالػػػػػػػػػػػ

  أحسػػػػػػػػػػن األخػػػػػػػػػػري ٰىػػػػػػػػػػذا يف كالػػػػػػػػػػٌنقص
                أشػػػػػػػػػػػػػػػهر نقصػػػػػػػػػػػػػػػهنٌ  مػػػػػػػػػػػػػػػن كقصػػػػػػػػػػػػػػػرىا

 والمبني المعرب
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 ال يضػػػػػفن إف االعػػػػػراب ذا كشػػػػػرط( ُّ)
   (كػػػػػػػػػبل)ك اؼبثػػػػػػػػػٌن  ارفػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػاأللف( ِّ)
"  ا نتػػػػاف"ك "ا نػػػػاف" كػػػػذاؾ "كلتػػػا( "ّّ)
  األلػػػػػػػف صبيعهػػػػػػػا يف اليػػػػػػػا كزبلػػػػػػػف( ّْ)
   كانصػػػػػب اجػػػػػرر كبيػػػػػا بػػػػػواكو  كارفػػػػػع( ّٓ)
"      عشػػػػػػػػػػػػركنا" كبػػػػػػػػػػػو ذيػػػػػػػػػػػػن كشػػػػػػػػػػػبو( ّٔ)
"   عٌلٌيونػػػػػػػػػػػػػا" "عػػػػػػػػػػػػاؼبوف"ك "أكلػػػػػػػػػػػػو( "ّٕ)
   يػػػػػػػرد قػػػػػػػد "حػػػػػػػني" كمثػػػػػػػل ،كبابػػػػػػػو( ّٖ)
      بػػػػػػػػػػو كاؼبلحػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػيٌن  مػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػوف( َْ)
   ألتحػػػػػػػػ  بػػػػػػػػو كمػػػػػػػػا ؾبمػػػػػػػػوع كنػػػػػػػػوف( ّٗ)
        صبعػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػد كألػػػػػػػػػػػػػػػػف كمابتػػػػػػػػػػػػػػػا( ُْ)
  جعػل قد اظبان  كالذم "أكالت"، كذا( ِْ)
   ينصػػػػػػػػرؼ ال مػػػػػػػػا بالفتحػػػػػػػػة كجػػػػػػػػرٌ ( ّْ)
   الٌنونػػػػػػػا "يفعػػػػػػػبلف" لنحػػػػػػػو كاجعػػػػػػػل( ْْ)
   ظبػػػػػػػػو كالٌنصػػػػػػػب لل ػػػػػػػػـ  كحػػػػػػػذفها( ْٓ)
   مػػػػػػػػا األظبػػػػػػػػاء مػػػػػػػػن معػػػػػػػػتبلن  كسػػػػػػػػمٌ ( ْٔ)
      قػػػػػػػػػػػػٌدرا فيػػػػػػػػػػػو اإلعػػػػػػػػػػػػراب األٌكؿفػػػػػػػػػػػ( ْٕ)
   ظهػػػػػػػر كنصػػػػػػػبو ،منقػػػػػػػوصٌ  كالثػػػػػػػاين( ْٖ)
      ألػػػػػػػػػػػػف منػػػػػػػػػػػػو آخػػػػػػػػػػػػرٌ  فعػػػػػػػػػػػػلو  كأمٌ ( ْٗ)
     اعبػػػػػػػػػـ  غػػػػػػػػػري فيػػػػػػػػػو انػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػاأللف( َٓ)

      (اعػػػػػػػتبل ذا أبيػػػػػػك أخػػػػػػو جػػػػػػػا)ػكػػػػػػ لليػػػػػػا
              كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافا دبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمرو  إذا

             (جيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كابنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػني ابنػػػػػػػػػػػػػػػػػػني)ػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
        ألػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػد فػػػػػػػػتحو  بعػػػػػػػػػد كنصػػػػػػػػػبان  جػػػػػػػػرٌا

"       مػػػػػػػػػػػػذنب"ك "عػػػػػػػػػػػػامرو " صبػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػامل
"                  األىلونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا"ك أغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كبابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

"            الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنونا"ك شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٌ  "أرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف"ك
         يطػػػػػػػػػٌرد قػػػػػػػػػـو عنػػػػػػػػػد كىػػػػػػػػػو ،البػػػػػػػػػاب ذا

          نطػػػػػػػػػػ  بكسػػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػػن كقػػػػػػػػػػلٌ  ،حفػػػػػػػػػػافت
              فانتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعملوه ذاؾ بعكػػػػػػػػػػػػػػػػػس
             معػػػػػػػػػػا الٌنصػػػػػػػػػػب كيف اعبػػػػػػػػػػرٌ  يف يكسػػػػػػػػػػر
          قبػػػػػػػػػػػػل أيضػػػػػػػػػػػػان  ذا فيػػػػػػػػػػػػو "أذرعاتػ"كػػػػػػػػػػػػ
   ردؼ "ؿ"أ بعػػػػد يػػػػك أك يضػػػػف مل مػػػػا

         (تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألونا)ك (تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعني)ك رفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
        (مظلمػػػػػػػػػػػػػو لرتكمػػػػػػػػػػػػػط تكػػػػػػػػػػػػػوين مل)ػكػػػػػػػػػػػػػ
       (مكارمػػػػػػػػا اؼبرتقػػػػػػػػى)ك (اؼبصػػػػػػػػطفى)ػكػػػػػػػػ

             قصػػػػػػػػػػػػرا قػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػذم كىػػػػػػػػػػػػو ،صبيعػػػػػػػػػػػو
           جيػػػػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػذا ،ينػػػػػػػػػػػوم كرفعػػػػػػػػػػػو

              عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ فمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبلن  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كأ كاك أك
"        يرمػػػػػػػط ،يدعوػ"كػػػػػػػ مػػػػػػػا نصػػػػػػػب كأبػػػػػػػد
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     جازمػػػا كاحػػػذؼ انػػػو فيهمػػػا كالرفػػػع( ُٓ)
الزمػػػػػػػػػػػػػػػا                حكمػػػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػػػض  بل هػػػػػػػػػػػػػػػنٌ  .

. 
 

 مسائل: فيو
 غري كيسمى الفرع كىو كاؼببين كنان متم كيسمى األصل كىو معرب ضرباف: االسم -ُ

 متمكن،
  بل ة: الشبو كأنواع اغبرؼ، أشبو إذا االسم يبن إمنا -ِ

 الوضعط الشبو أحدىا:
  "جئتنا"، يف ك"نا" كػ"التاء  حرفني، أك حرؼ على االسم يكوف أف كضابطو:

 حرفاف. ك"نا" كاحد، حرؼ "التاء" مبين، اسم منهما كلٌ 
 اؼبعنوم الشبو الثاين:

 فلف  كىنا. مى مثل: اغبركؼ، معاين من معن االسم يتضمن أف طو:كضاب
 اسم "ىنا" كلف  اؼبعن، يف استفهاـ حرؼ يشبو مبين استفهاـ اسم "مى"
 حرفان. ؽبا تضع مل العرب أف غري اغبركؼ معاين من معن كاإلشارة مبين إشارة
 تعمايلاإلس الشبو الثالث:

 نوعاف: كىو اغبركؼ،  ئطرا من طريقةن  االسم يلـ  أف كضابطو:
 الفعل عن النيابة يف [1

 فأشبهت كأتوجع"، كاسكت عد"ب عن نائبة فإهنا كأٌكاه، كصوٍ  تىيها:كػ
 "ىكأترجٌ  "أسبٌن  عن نائباف فإهنما كلعل" ت"لي

 ال ري إىل اإلفتقار يف [2
 يفتقر اغبرؼ ككذلك معناه رتفس صلة إىل يفتقر فإنو اؼبوصوؿ كػ:االسم

 غريه. إىل
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 اغبرؼ شبو من سلم ما األظباء: من باؼبعر  -ّ
 االسم( يف )ل ة كظبا أرض مثل:

 خببلفو كىو كمعرب األصل كىو مبين ضرباف: الفعل -ْ
 نوعاف: اؼببين الفعل -ٓ

 اؼباضط (ُ
 كذىب بناءه، حاالت يف كاختلفوا مبين اؼباضط أف على النحاة اتف 

 كإما ظاىر إما الفتح ٰىذاك  أبدان، الفتح على يبن اؼباضط أف إىل الكوفيوف
 مقدر.
 الظاىر( الفتح على )مبين كتب  كبو:
 اؼبقدر( الفتح على )مبين كتبوا 

 حاالت:  بلث يف على مبين اؼباضط أف إىل البصريوف كذىب
 متحرؾ رفع بضمري اتصل إذا السكوف، على [1

،  كبو:  كتبنٌ   كتبتم،  كتبتما،  كتبتى
 اعبماعة بواك اتصل إذا الضٌم، على [2

 كتبوا  كبو:
 اعبماعة، كاك كال متحرؾ رفع بضمري يتصل مل إذا تح،الف على [3

 كتبى   كبو: ظاىر، إما الفتح ٰىذاك 
 دعىا كبو: مقدر، كإما

 األمر (ِ
 حاالت: أربع يف كبناءه البصريني، مذىب على مبين كىو
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  النوف، حذؼ على [1
 ،اؼب اطبة ياء أك اعبماعة كاك أك اإل نني بألف اتصل إذا

 اكت  اكتبوا، اكتبا، كبو:
  ،هآخر  حذؼ ىعل [2

 ،ا خر معتل كاف  إذا
 ارـً  اسعى، ادعي، كبو:

  السكوف، على [3
 النسوة، نوف بو اتصلت أك شطء بآخره يتصل كمل ا خر صحيح كاف  إذا

 كاكتنٍبى  اكتبٍ  كبو:
 الفتح، على [4

 اؼبباشرة، التوكيد بنوف كاتصل كاؼبذكر للمفرد مسندا كاف  إذا
َّ، كبو:  اكتنبى  اكتنبى
 مضارعو بو جيـ  ما على بناءه مراأل أف اػببلصة:

 تنبيه:
  ؿبذكفة، أمر ببلـ ؾب ـك معرب األمر فعل أف إىل الكوفيوف ذىب
 اؼبضارعة حرؼ حذؼ ث األمر الـ حذؼ لتقم،  قم فأصل:

 ،اؼبضارع ىو اؼبعرب الفعل -ٔ
 يقـو كبو:
 اإلناث بنوف مع فإنو اؼبباشرة، التوكيد كنوف اإلناث بنوف سبلمتو بشرط لكن
 السكوف، على ينمب
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يطىلَّقٰىتي ﴿ تعاىل: قولو كبو
 [ِِٖ :البقرة]﴾نى يػىتػىرىبَّص كىٱؼب

 الفتح، على مبين اؼبباشرة التوكيد نوف كمع
 [ْ :اؽبم ة]﴾بىذىفَّ لىيين ﴿ تعاىل: قولو كبو

 تقديرا، معها معرب فإنو اؼبباشرة غري أماك 
 [ٖٗ يونس:]﴾تتبعافّْ  كال﴿ ،[ِٔ مري:]﴾رىًينَّ تػى   ﴿فىًإمَّا ،[ُٖٔ عمراف: آؿ]﴾لتبلوفٌ ﴿ تعاىل: قولو كبو

 مبنية كلها  كاغبركؼ -ٕ
 أربعة: البناء أنواع -ٖ

 الثبلث، الكلم يف كدخل ،األصل كىو السكوف، (ُ
 ككمٍ  كقمٍ  ىلٍ  كبو:

 الثبلث، الكلم يف أيضا كدخل الفتح، (ِ
ـى  سوؼى  كبو:  كأينى  كقا

 كاالسم، اغبرؼ يف كدخل الكسر، (ّ
 كأمس اعبر الـ كبو:

 أيضان، كاالسم اغبرؼ يف دخلك  الضٌم، (ْ
 اسم، كالرافعة حرؼ اعبارة فإف رفع( أك ّٔا جرٌ  من ل ة )يف ميٍنذي  كبو:

                      يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكنا أف اؼببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينٌ  يف كاألصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل...  : ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ق كذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
    (كػػم) كالٌسػػاكن (حيػػث) (أمػػس) (أيػػن)كػػػ ... كضػػم كسػػر كذك فػػتح ذك كمنػػو( ِِ)

. 
 ستة: أشهرىا ،كثرية  معاف لو ةالعربي الل ة يف اإلعراب -ٗ

 الشطء عن الفساد إزالة (ٓ اغبسن (ّ  البياف (ُ
 العربية بالل ة التكلم (ٔ الت يري (ْ اإلجادة (ِ
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 عليها الداخلة العوامل اختبلؼ بسبب الكلم أكاخر ت يري النحاة: عند كاإلعراب
 تقديران. أك لفظان 

 كاعبـ  كاعبر كالنصب الرفع أربعة: اإلعراب أنواع -َُ
 كاألفعاؿ، األظباء فيهما فيشرتؾ كالنصب الرفع افأم
 يقوـى  لن زيدان  كإف يقوـي  زيذه  كبو:
 باألظباء، في تص اعبر كأما
 ب يدو  كبو:
 باألفعاؿ، في تص اعبـ  كأما
 يضربٍ  مل كبو:
  : ولو ق كذلك

  (أىابػػػػػػا لػػػػػػن) :كبػػػػػػو كفعػػػػػػل السػػػػػػم...  اعرابػػػػػػا اجعلػػػػػػن كالٌنصػػػػػػب كالٌرفػػػػػػع( ِّ)
  ين  مػػػػا بػػػػأف الفعػػػػل خٌصػػػػص قػػػػد..  كمػػػػا بػػػػاعبرٌ  صخٌصػػػػ قػػػػد كاالسػػػػم( ِْ)

. 
 كىط: أصوؿ، عبلمات لئلعراب -ُُ

، السكوفك  لل ر كالكسرة للنصب كالفتحة للرفع الضمة  لل ـ 
 فركع. عبلمات كغريىا
  : ولو ق كذلك

  (يسػػػػر عبػػػػده ا ذكػػػػر)ػكػػػػ كسػػػػرا...  كجػػػػرٌ  فتحػػػػا كانصػػػػنب بضػػػػمٌ  فػػػػارفع( ِٓ)
     (منػػػػر بػػػػين أخػػػػو جػػػػا) :كبػػػػو ينػػػػوب. .. ذكػػػػر مػػػػا كغػػػػري ،بتسػػػػكني كاجػػػػـ ( ِٔ)

. 
 أبواب: سبعة يف كاقعة كىط فركع، عبلمات لئلعراب -ُِ

 كجرٌان  كنصبان  رفعان  الستة: األظباء يف (ُ
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 كجرٌان  كنصبان  رفعان  بو: كاؼبلح  اؼبثن يف (ِ
 كجرٌان  كنصبان  رفعان  بو: كاؼبلح  السامل اؼبذكر صبع يف (ّ
 نصبان  بو: كاؼبلح  السامل اؼبؤنث صبع يف (ْ
 جرٌان  ينصرؼ: ال الذم االسم يف (ٓ
 كج مان  كنصبان  رفعان  اػبمسة: األمثلة يف (ٔ
 ج مان  ا خر: اؼبعتل اؼبضارع الفعل يف (ٕ

 وؾكىن ماؿ كذك كفوؾ كضبوؾ كأخوؾ بوؾأ ىط: الستة األظباء -ُّ
 بالياء كذبر باأللف كتنصب بالواك ترفع كىط:
 ماؿ بذم مررت أباؾ، أكـر أخوؾ، حضر كبو:
 التالية: بالشركط إال اإلعراب ٰىذا لستةا األظباء تعرب كال
 مفردةن  تكوف أف (ُ
 مكرٌبة تكوف أف (ِ
 اؼبتكلم ياء غري إىل مضافة تكوف أف (ّ
 اؼبيم من آخرىا خلو "فوؾ" كلمة  تكوف أف (ْ
 جنس اسم إليها اؼبضاؼ يكوف كأف صاحب، دبعن: "ذك" كلمة  تكوف أف (ٓ

 ظاىر.
 على باغبركات أّاكإعر  المها حذؼ أم: النقص، "ىنوؾ" كلمة  يف كاألفصح
  النوف،
 ك.ىنً  إىل انظر ك،ىنى  أكـر ىنيك، ٰىذا تقوؿ:
 أعاريب:  بل ة كضبوؾ كأخوؾ أبوؾ كلمة:  يف كجيوز
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 باغبركؼ اإلعراب (ُ
 بأبيك مررت أباؾ، رأيت أبوؾ، ٰىذا كبو:

 األلف على مقصوران  اإلعراب (ِ
 بأباؾ مررت أباؾ، رأيت أباؾ، ٰىذا كبو:

  يف كما  الظاىرة، باغبركات كإعرأّا المها ؼحبذ أم: بالنقص، اإلعراب (ّ
 "ىنوؾ" كلمة
 بأًبك مررت أبىك، رأيت أبيك، ٰىذا كبو:

  اؼبتعاطفني، عن كأغن ال نني كضع ما ىو: اؼبثن -ُْ
 بعدىا، ما اؼبكسور قبلها ما اؼبفتوح بالياء كجير كينصب باأللف يرفع فإنو
 بال يدين مررت ال يدين، رأيت ال يداف، جاء كبو:
 يراد اسم كل  يف كيشرتط اؼبفرد، االسم يف التنوين عن عوض اؼبثن يف النوفك 

 شركط: شبانية تثنيتو
 مفردان  يكوف أف (ُ
 معربان  يكوف أف (ِ
 مركبان  يكوف اٌل أ (ّ
 منكران  يكوف أف (ْ
 اللف  اتفاؽ (ٓ
 اؼبعن اتفاؽ (ٔ
 لفظة بتثنية است ناءن  )سواء( كلمة  تثن فبل غريه بتثنية عنو يست ن ال أف (ٕ

 سٌياف فقالوا: )ًسطّّ(،



 23 |   ألفية ابن مالك بدائع المسالك في تيضيح

 

 

 الوجود يف  اف لو يكوف أف (ٖ
 ملح  فهو صبورتو يف ككاف اؼبثن شركط من شطء فيو اختلٌ  معرب اسم ككل
  ألفاظ: طبسة يف كذلك إعرابو، يف بو
 مطلقان  ك نتاف كا نتاف ا ناف :ّ ،ِ ،ُ
 الضمري إىل اإضافته بشرط ككلتا، كبل  :ٓ ،ْ

 تنبيه:
 ،بو ظٌبط ما باؼبثن أيضان  كيلح 
 أضبداف زيداف، كبو:

 يف كنوف كياء الرفع حالة يف كنوف كاك ب يادة صبع ما ىو: السامل اؼبذكر صبع -ُٓ
 كاعبر، النصب حالت
ؤ  أىفلىحى   قىد ﴿ تعاىل: قولو كبو

ي
  ،[ُ :اؼبؤمنوف]﴾ًمنيوفى ٱؼب

 العاملني إىل أحسن تهدين،آّ أكـر   
 كنوف بعدىا، ما اؼبفتوح بلهاق ما اؼبكسور بالياء كجيرٌ  كينصب بالواك يرفع كىو
  ،اؼبفرد االسم يف التنوين عن عوض السامل اؼبذكر صبع
 اف:شيئ إال اعبمع ٰىذا جيمع كال
 عاقل، ؼبذكر العلم (ُ

 الرتكيب منك  التاء من هخلو  بشرط:
 كعامركف عامر كسعيدكف، سعيد كأضبدكف، أضبد كبو:

 عاقل، ؼبذكر الصفة (ِ
 التفضيل، على لداللتو أك لدخوؽبا ةصاغب التاء من خالية تكوف أف بشرط:
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 كأكملوف أكمل كأفضلوف، أفضل ككاتبوف، كاتب  كعاؼبوف، عامل كبو:
 مثل: كذلك للشركط، مستوؼ غري إعرابو يف السامل اؼبذكر جبمع كيلح 
 ظٌبط كما التسعني، إىل كعشرين كبنني كأرضني ككابلني كعاؼبني كأىلني أكىل
 السامل، اؼبذكر جبمع
 كعابدين كزيدين ٌينيعلٌ  كبو:

  ني،تم يد كتاء بألف صبع ما ىو: السامل اؼبؤنث صبع -ُٔ
 بالكسرة كجير كينصب بالضمة يرفع كىو
، جاءت كبو: ، رأيت ىنداته  ّٔنداتو  مررت ىنداتو
 أشياء: عشرة اعبمع ٰىذا كجيمع

 اؼبؤنث، علم (ُ
 طماتاكف فاطمة كمرديات، مري كبو:

 التانيث، بتاء ختم ما (ِ
 كطلحات طلحة رات،كشب شبرة كبو:

  ،كمٌلة كشفة كأيٌمة كأمة كشاة امرأة ذلك: من كيستثن
 هكشفا كأمم كإماء كشياه نساء على: ذبمع كإمنا كالتاء باأللف ذبمع فبل

 كملل.
 بالتاء، مقركنة اؼبؤنث صفة (ّ

 كمرضعات مرضعة كبو:
 التفضيل على دالة أك

 كفضليات فضلى كبو:
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 العاقل، غري اؼبذكر صفة (ْ
 شاىقات ؿجبا كبو:

 لفعلو، اؼبؤكد غري رؼحأ  بل ة آّاكز اؼبصدر (ٓ
 تعريفات إكرامات، كبو:

 يعقل، ال ما مذكر مص ر (ٔ
 كدريهمات دريهمه  كبو:

 اؼبمدكدة، التأنيث بألف ختم ما (ٕ
 كصحراكات صحراء كبو:

 اؼبقصورة، التأنيث بألف ختم ما (ٖ
 كذكريات ذكرل كبو:

 كبذم بابن اؼبصدر العاقل ل ري االسم (ٗ
 القعدة كذكات القعدة ذم آكل، كبنات آكل ابن كبو:

 آخر، صبع لو يعهد مل أع مط اسم كل (َُ
 كالتلفونات التلفوف كبو:

 ظباعان، إال كالتاء باأللف جيمع ال ذكر ما عدا كما
 ،عليو يقاس ال ظباعط ذلك ككل مات،اكاغبم كاألمهات السماكات كبو:

 شيئاف: اإلعراب يف السامل اؼبؤنث جبمع كيلح 
 صاحبات دبعن تأكال (ُ
 اعبمع ٰىذا من بو ظبط كما (ِ

 اؼبكرمة( مكة من ميبلن  عشر ا ين على اغبج موقف) عرفات كبو:
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 الشاـ( أرض من افر و ح يف )بلد أذرعات 
  : ولو ق -ُٕ

       ردؼ "ؿأ" بعػػػد يػػػك أك يضػػػف مل مػػػا...  ينصػػػرؼ ال مػػػا بالفتحػػػة كجػػػرٌ ( ّْ)
. 

 ،البيت إىل االسم الذم ال ينصرؼ ذأّٰ   إشار
 كحكمو: أنو يرفع بالضمة،

 كبو: جاء أضبدي 
 كينصب بالفتحة،
 كبو: رأيت أضبدى 

 كجير بالفتحة أيضان،
 كبو: مررت بأضبدى 

 إذا مل يضف أك يقع بعد األلف كالبلـ، فإف أضيف جر بالكسرة، ٰىذا
 كبو: مررت بأضبدًكم، 

 ككذا إذا دخلو األلف كالبلـ
 كبو: مررت باألضبدً 
 و إف شاء ا.ضعالباب يف مو  ٰىذاكسيأيت تفصيل 

  : ولو ق -ُٖ
   (تسػػػػػػػػألونا)ك (تػػػػػػػػدعني)ك رفعػػػػػػػػا...  الٌنونػػػػػػػػا "يفعػػػػػػػػبلف" لنحػػػػػػػػو كاجعػػػػػػػػل( ْْ)
     (مظلمػػػػػػػو لرتكمػػػػػػػط تكػػػػػػػوين ـ)ػكػػػػػػػ...  ظبػػػػػػػو كالٌنصػػػػػػػب لل ػػػػػػػـ  كحػػػػػػػذفها( ْٓ)

. 
البيت إىل األمثلة اػبمسة، كىط كل فعل مضارع اتصل بألف  ذأّٰ   إشار

 ك ياء اؼب اطبة،اال نني أك كاك اعبماعة أ
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 كىط ترفع بثبوت النوف كتنصب كذبـ  حبذفها،
 كبو: ال يداف يقوماف، ال يداف لن يقوما، ال يداف مل خيرجا

 أك كػ"يرمط"  ياء أك كػ"خيشى"  ألف آخره ما كىو: ا خر، اؼبعتل اؼبضارع الفعل -ُٗ
 آخره، حبذؼ ج مهنٌ  فإف كػ"يدعو"  كاك
، مل خيش، مل كبو:  يدع مل يـر

 الزمة، ألف آخره الذم اؼبفرد االسم يف الثبلث ركاتاغب رتقد -َِ
 مقصوران  معتبلن  كيسمى كاؼبصطفى، الفى كبو:
 قبلها، ما اؼبكسور الزمة ياء آخره الذم اؼبفرد االسم يف كالكسرة الضمة ركتقد
 منقوصان  معتبلن  ىكيسم كالقاضط، اؼبرتقط كبو:
  : ولو ق كذلك

  (مكارمػػػػػا اؼبرتقػػػػػى)ك (اؼبصػػػػػطفى)ػكػػػػػ. .. مػػػػػا األظبػػػػػاء مػػػػػن معػػػػػتبلن  كسػػػػػمٌ ( ْٔ)
     قصػػػػػػػػػرا قػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػذم كىػػػػػػػػػو ،صبيعػػػػػػػػو...  قػػػػػػػػػٌدرا فيػػػػػػػػػو اإلعػػػػػػػػػراب فػػػػػػػػاألٌكؿ( ْٕ)
     جيػػػػػػر أيضػػػػػػا كػػػػػػذا ،ينػػػػػػوم كرفعػػػػػػو...  ظهػػػػػػر كنصػػػػػػبو ،منقػػػػػػوصٌ  كالثػػػػػػاين( ْٖ)
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
        مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤ را "أؿ" قابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة( نِٓ)
"   ذم"ك" ىمػ"كػػػػػػػػػػ معرفػػػػػػػػػػة كغػػػػػػػػػػريه( ّٓ)
     حضػػػػػػػػػػػور أك غيبػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػذم فمػػػػػػػػػػػا( ْٓ)
   يبتػػػػػػػػػدا ال مػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػو اتصػػػػػػػػػاؿ كذك( ٓٓ)
 (أكرمك ابين) من كالكاؼ كالياء( ٔٓ)
     جيػػػػػػػػػب البنػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػو مضػػػػػػػػػمر ككػػػػػػػػػلٌ ( ٕٓ)
   صػػػػلح "نػػػػا" كجػػػػرٌ  كالٌنصػػػػب للٌرفػػػػع( ٖٓ)
        ؼبػػػػػػػػػػػػػػػا كالنػػػػػػػػػػػػػػػوف كالػػػػػػػػػػػػػػػواك كألػػػػػػػػػػػػػػػف( ٗٓ)
    يسػػػػػػػػترت مػػػػػػػػا الٌرفػػػػػػػػع ضػػػػػػػػمري كمػػػػػػػػن( َٔ)
"  ىػػو" "أنػػا" :انفصػػاؿو ك  إرتفػػاعو  كذك( ُٔ)
   جعػػػػػبل انفصػػػػػاؿو  يف انتصػػػػػابو  كذك( ِٔ)
  اؼبنفصػػػػػػػػػل جيػػػػػػػػػطء ال اختيػػػػػػػػػارو  كيف( ّٔ)
  كمػػا (سػػلنيو) ىػػاء افصػػل أك كصػػل( ْٔ)
     كاتصػػػػػػػػػػػػػػاال ،(خلتنيػػػػػػػػػػػػػػو) كػػػػػػػػػػػػػػذاؾ( ٓٔ)
     اتصػػػػػػػػػػػػػػػاؿ يف األخػػػػػػػػػػػػػػػصٌ  كقػػػػػػػػػػػػػػػٌدـ( ٔٔ)
     فصػػػػػػػػػػػبل الػػػػػػػػػػػـ  الرتبػػػػػػػػػػػة اربػػػػػػػػػػػاد كيف( ٕٔ)

                   ذكػػػػػػػػػػػػػػرا قػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػا موقػػػػػػػػػػػػػع كاقػػػػػػػػػػػػػع أك 
"     الػػػػذم"ك "ال ػػػػبلـ"ك "ابػػػػين"ك "ىنػػػػد"ك
          بالٌضػػػػػػػمري سػػػػػػػمٌ  -"ىػػػػػػػو"ك "أنتػ"كػػػػػػػ-
             بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداأ اختيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاران  "إال" يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط كال

   (ملػػػػػػك مػػػػػػا وييسػػػػػػل) مػػػػػػن كاؽبػػػػػػا كاليػػػػػػاء
          نصػػػػػػػب مػػػػػػػا كلفػػػػػػػ  جػػػػػػػرٌ  مػػػػػػػا كلفػػػػػػػ 
       (اؼبػػػػػػػػػنح نلنػػػػػػػػػا فإننػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػا اعػػػػػػػػػرؼ)ػكػػػػػػػػػ

              (كاعلمػػػػػػػػػػا ،قامػػػػػػػػػػا)ػكػػػػػػػػػػ كغػػػػػػػػػػريه غػػػػػػػػػػاب
"       تشػػػػػػػػػكر إذ ن تػػػػػػػػػب  أكافػػػػػػػػػ  افعلػ"كػػػػػػػػػ
        تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبو ال الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركع "،أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت"ك
         مشػػػػػػػػػػػػكبل لػػػػػػػػػػػػيس كالتفريػػػػػػػػػػػػع "إيٌػػػػػػػػػػػػام"
             اؼبتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌتى إذ

أنتمػػػػػػػػػى  اػبلػػػػػػػػف (كنتػػػػػػػػو) يف ،أشػػػػػػػػبهو
         االنفصػػػػػػػػػػػاال اختػػػػػػػػػػػار غػػػػػػػػػػػريم ،أختػػػػػػػػػػػار
            فصػػػػػػػػػػػػػاؿان يف شػػػػػػػػػػػػػئت مػػػػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػػػػٌدمن
             كصػػػػػػػػػػػػبل فيػػػػػػػػػػػػو ال يػػػػػػػػػػػػب يبػػػػػػػػػػػػيح كقػػػػػػػػػػػػد

 والمعرفة النكرة
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   ـالتػػػػ   الفعػػػػل مػػػػع الػػػػٌنفس يػػػػا كقبػػػػل( ٖٔ)
  نػػػػػػػػػدرا (ليػػػػػػػػت)ك ،فشػػػػػػػػػا (ليتػػػػػػػػين)ك( ٗٔ)
   خٌففػػػػػػػػػػا كاضػػػػػػػػػػطراران  ،الباقيػػػػػػػػػات يف( َٕ)
       كيف ،قػػػػػػػػػػلٌ  (لػػػػػػػػػػدين) (لػػػػػػػػػػدينٌ ) كيف( ُٕ)

. 

       نظػػػػػػػػػم قػػػػػػػػػد (ليسػػػػػػػػػط)ك ،كقايػػػػػػػػػةو  نػػػػػػػػػوف
        ـبػػػػػػػػػرٌيا ككػػػػػػػػػن ،اعكػػػػػػػػػس "لعػػػػػػػػػلٌ " كمػػػػػػػػػع

       سػػػػػلفا قػػػػػد مػػػػػن بعػػػػػض (عػػػػػيٌن )ك (مػػػػػيٌن )
             يفػط قػد أيضػا اغبذؼ (قطين)ك (قدين)

. 
 

 مسائل: فيو
 معني، غري شطء على دؿ اسم كل  ىط: النكرة -ُ

 رجل كبو:
 نوعاف: النكرة -ِ

 ،للتعريف اؼبؤ رة "اؿ" يقبل ما (ُ
  كػ"رجل"،

 الرجل تقوؿ: "اؿ" لقبولو نكرة فإنو
 ،يفللتعر  اؼبؤ رة "اؿ" يقبل ما وقعم يقع ما (ِ

 كشطء كإنساف صاحب موقع: كاقعة فإهنا كما، كمن ذم كبو:
 معني، شطء على دؿ اسم كل  ىط: اؼبعرفة -ّ

 مكة زيد، الرجل، كبو:
 سبعة: اؼبعارؼ أقساـ -ْ

  اؼبضمر، (ُ
 كىم كػ:أنا

  العلم، (ِ
 كىند زيد كػ:
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  اإلشارة، اسم (ّ
 كذم ذا كػ:

  اؼبوصوؿ، االسم (ْ
 كالت الذم كػ:

  األداة، ذك (ٓ
 رأةكاؼب ال بلـ كػ:

  ،منها لواحد اؼبضاؼ (ٔ
 غبلمط ابين كػ:

  ،اؼبنادل (ٕ
 )ؼبعني( رجلي  يا كػ:

 اؼبسالك أكضح يف ىشاـ ابن كذكره ألفيتو، يف مالك ابن يذكره ال األخري ٰىذاك 
 مالك. ابن ألفية إيل
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 مسائل: فيو
  كػ"أنا"  ؼبتكلم كضع اسم ىو: الضمري -ُ

  كػ"أنت"  ؼب اطب أك
  كػ"ىو"  ائبل  أك
 كقاموا كقوموا كقاما كػ"قوما  كالنوف كالواك األلفكػ  أخرل  ائبكل تارةن  ؼب اطب أك

 كقمن".
 كمسترت بارز قسماف: الضمري -ِ

  اللف ، يف صورة لو ما ىو: كالبارز (ُ
 "قمت" كػتاء

 اللف ، يف صورة لو ليس ما ىو: كاؼبسترت (ِ
 أنت تقديره: أم "اكتب"، لف  يف اؼبلحوظ كػالضمري

 كمنفصل متصل نوعاف: بارزال -ّ
 الشعر، ضركرة يف إال "إال"، بعد يقع كال بو يبتدأ ال ما ىو: فاؼبتصل (ُ

  الشاعر: قاؿ كما
 ناصر إاله عوض فمايل علطَّ  # ب ت فئة من العرش بربٌ  أعوذ

 حاؿ، كل  على "إال" بعد كيقع بو يبتدأ ما ىو: كاؼبنفصل (ِ
 أنا إال قاـ ما قائم، أنا كبو:

 الضمير فصل:
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 أقساـ:  بل ة إىل اإلعراب مواقع حبسب اؼبتصل ينقسم -ْ
 طبسة: كىو الرفع، دبحل خيتص ما (ُ

 قمت كػ:  التاء، [1
 قاما كػ:  األلف، [2
 قاموا كػ:  الواك، [3
 قمن كػ:  النوف، [4
 قومط كػ:  اؼب اطبة، ياء [5
 : بل ة كىو كاعبٌر، النصب ؿبل بني مشرتؾ (ِ

 [ُٓ :الف ر]﴾رىمىنً أىك  رى ّْ ﴿ تعاىل: كقولو  اؼبتكلم، ياء [1
 [ّ :الضحى]﴾رىبُّكى  كىدَّعىكى   مىا﴿ تعاىل: كقولو   اطب،اؼب كاؼ [2
 [ّٕ :الكهف]﴾حييىاًكريهي  كىىيوى  صىاًحبيوي   لىوي   قىاؿى ﴿ تعاىل: كقولو  ال ائب، ىاء [3
 خاصة، "نا" كىو كاعبٌر، كالنصب الرفع ؿبل بني مشرتؾ (ّ

ع إًنػَّنىا  آرَّبػَّنى ﴿ تعاىل: كقولو  [ُّٗ :عمراف آؿ]﴾نىاظبًى
 قسمني: إىل اإلعراب مواقع حبسب اؼبنفصل ينقسم -ٓ

 كفركعها، أنا كىو: الرفع، دبحل خيتص ما (ُ
 [ِٗ :األنبياء]﴾بيديكفً فىٱع رىبُّكيمٍ  كىأىنىا كٰىًحدىةن   أيمَّةن  أيمَّتيكيم ۦًٓذهً ىٰ   ًإفَّ ﴿ تعاىل: كقولو

 كفركعها، إياه كىو: النصب، دبحل خيتص ما (ِ
 [َْ :رةالبق]﴾ىىبيوفً فىٱر  كىإًيَّٰػطى ﴿ تعاىل: كقولو

 كجوازان  كجوبان  نوعاف: رتاؼبست -ٔ
 منفصل، ضمري كال ظاىر ؿبلو حيل ال ما ىو: كجوبان" بػ"اؼبسترت كاؼبراد
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 منفصل ضمريك  ظاىر ؿبلو حيل ما ىو: وازان"ج بػ"اؼبسترت كاؼبراد
 عشرة: االستتار فيها جيب الت اؼبواضع -ٕ

 اؼب اطب، للواحد األمر فعل (ُ
 أنت التقدير:ك  افعل، كػ:

 اؽبم ة، أكلو يف الذم ارعاؼبض (ِ
 أنا التقدير:ك  أكاف ، كبو:

 النوف، أكلو يف الذم اؼبضارع (ّ
 كبن التقدير:ك  ن تب ، كبو:

 الواحد، باطػب التاء أكلو الذم ارعاؼبض (ْ
 أنت التقدير:ك  تشكر، كبو:
  قولو: يف مالك ابن ذكرىا اؼبواضع ٰىذهك 
        (تشػػػػكر إذ  تػػػػب ن أكافػػػ  افعػػػػل)ػكػػػ...  يسػػػػترت مػػػػا الٌرفػػػع ضػػػػمري كمػػػن( َٔ)

.    
 األمر، فعل اسم (ٓ

 أنت كالتقدير: صٍو، كبو:
 اؼبضارع، فعل اسم (ٔ

، كبو:  أنا كالتقدير: أؼٍّ
 التع ب، فعل (ٕ

 ىو كالتقدير: ؿبمدان، أحسن ما كبو:
 التفضيل، اسم (ٖ

 ىو كالتقدير: علٌط، من أفضل ؿبمد كبو:
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 ،االستثناء أفعاؿ (ٗ
 يكوف ال أك علٌيان  حاشا ما أك علٌيان  عدا ما أك علٌيان  خبل ما الطبلب قاـ كبو:
 ىو كالتقدير: ،علٌيان 

 األمر، فعل عن النائب اؼبصدر (َُ
 أنت كالتقدير: ،[ْ :ؿبمد]﴾ٱلرّْقىابً  بى فىضىر ﴿ تعاىل: قولو كبو

 أربعة: االستتار فيها جيوز الت اؼبواضع -ٖ
 ال ائب، بفعل اؼبرفوع (ُ

 ىو كالتقدير: قاـ، زيد كبو:
 ة،ال ائب بفعل اؼبرفوع (ِ

 ىط كالتقدير: قامت، ىند كبو:
 ضة،ا الصفات (ّ

 ىو كالتقدير: فاىم، زيد كبو:
 اؼباضط، الفعل اسم (ْ

 ىو كالتقدير: كىيهات، شتاف كبو:
 انفصالو، إىل ؿعدي ال الضمري اتصاؿ أمكن مى -ٗ

، كبو:  إياؾ أكرمت يقاؿ: فبل أكرمتك، أنا؛ قاـ يقاؿ: فبل قمتي
  : ولو ق كذلك

    اؼبتصػػػػػػػػػػػػػل جيػػػػػػػػػػػػػ  أف تػػػػػػػػػػػػػأٌتى إذ...  اؼبنفصػػػػػػػػػػػػػل جيػػػػػػػػػػػػػطء ال اختيػػػػػػػػػػػػػارو  كيف( ّٔ)
. 
  :"سلنيو" ىاء يف لك جيوز -َُ

 سلنيو كبو: تصاؿ،اال
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 إياه سلين كبو: نفصاؿ،كاال
 إياه كأعطيتك أعطيتكو الدرىم كبو: أشبهو، فعل ككذلك

 االنفصاؿ كأف كاجب فيها ؿااالتص أف سيبويو كذىب النحاة، صبهور قاؿ كبو
 بالشعر. ـبصوص

  كانفصالو، اتصالو جيوز فإنو ضمريان، كأخواهتا" "كاف خرب افك  إذا -ُُ
  كنتو  كبو: االتصاؿ، مالك ابن كاختار

 إياه كنت  كبو: االنفصاؿ، سيبويو ختاراك 
  : ولو ق كذلك

أنتمػػى         اػبلػػف (كنتػػو) يف ،أشػػبهو...  كمػػا (سػػلنيو) ىػػاء افصػػل أك كصػػل( ْٔ)
. 
  ضمرياف، كمها األصل يف خرب همامن الثاين اؼبفعولني إىل متعد فعل كل -ُِ

 خلتنيو كبو: االتصاؿ، ٰىذا يف اؼب تار أف مالك ابن كمذىب
 إياه خلتين كبو: االنفصاؿ، ٰىذا يف اؼب تار أف سيبويو كمذىب
 العرب لساف يف الكثري ىو ألنو أرجح، سيبويو كمذىب
  : ولو ق كذلك

     االنفصػػػػػػػػاال اختػػػػػػػػار غػػػػػػػػريم ،أختػػػػػػػػار...  كاتصػػػػػػػػاال ،(خلتنيػػػػػػػػو) كػػػػػػػػذاؾ( ٓٔ)
. 
 ال ائب. ضمري من أخص اؼب اطب ضمري من أخص اؼبتكلم ضمري -ُّ
 كجب متصلني كانا  فإف ا خر من أخص أحدمها منصوباف ضمرياف اجتمع إذا -ُْ

 منهما، األخص تقدي
 كأعطيتنيو أعطيتكو الدرىم كبو:
 جي ، مل لبس خيف فإف اللبس، نأم عند باػبيار كنت  أحدمها فصل فإف
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 إيام كأعطيتو إياؾ أعطيتو الدرىم أك إياه كأعطيتين إياه أعطيتك مالدرى تقوؿ:
  : ولو ق كذلك

        فصػػػػػػػػػػاؿان يف شػػػػػػػػػػئت مػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػٌدمن...  اتصػػػػػػػػػػاؿ يف األخػػػػػػػػػػصٌ  كقػػػػػػػػػػٌدـ( ٔٔ)
. 
 أحدمها، يف الفصل في ب الرتبة يف ربدااك  منصوبني ككانا ضمرياف تمعجا إذا -ُٓ

 إياه أعطيتو إياؾ، أعطيتك إيام، أعطيتين تقوؿ:
 يتصبلف، فقد لفظهما كاختلف غائبني كانا  فإ

 أعطيتهماه الدرىم ال يداف كبو:
  : ولو ق كذلك

     كصػػػػػػػػبل فيػػػػػػػػو ال يػػػػػػػػب يبػػػػػػػػيح كقػػػػػػػػد...  فصػػػػػػػػبل الػػػػػػػػـ  الرتبػػػػػػػػة اربػػػػػػػػاد كيف( ٕٔ)
. 
 كظبيت الوقاية، نوف تسٌمى نوف، ل كمان  غبقتو اؼبتكلم ياء بالفعل اتصل إذا -ُٔ

 الكسر، من الفعل تقط ألهنا بذلك
 اكرمين يكرمين، أكرمين، :كبو
 شذكذان، "ليس" مع حذفها جاء كقد
 ليسط الكراـ القمو ذىب إذ الطيسط كعديد  قومط عددت الشاعر: قاؿ كما
  : ولو ق كذلك

 نظػػػػم قػػػػد (ليسػػػػط)ك ،كقايػػػػةو  نػػػػوف...  التػػػػـ  الفعػػػػل مػػػػع الػػػػٌنفس يػػػػا كقبػػػػل( ٖٔ)
. 
 فذىب تع ب،ال بفعل الوقاية نوف اقرتاف يف كالبصريوف الكوفيوف اختلف -ُٕ

 الوقاية، نوف بو لتصت ال ٰىذا كعلى اسم التع ب أف إىل كوفيوفال
 ا عفو إىل أفقرم ما تقوؿ:

 الوقاية، بنوف ولاتصا جيب ٰىذا كعلى فعل التع ب أف إىل البصريوف ذىبك 
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 ا عفو إىل أفقرين ما تقوؿ:
 .نيالبصري قوؿ كالصحيح:

 ،ان ندكر  إال "ليت" من ربذؼ ال الوقاية نوف -ُٖ
 [ّٕ :النساء]﴾مىعىهيم  كينتي   لىيتىيًن يػٰ ﴿ تعاىل: ا قاؿ

 أفصح، النوف من ذبريدىا "لعل" كمع
 [ّٔ :غافر]﴾بى بٰ ٱألىس  أىبليغي  لعلط﴿ تعاىل: كقولو

 كلعل"، "ليت أخوات باقط يف باػبيار كأنت
 كلكٌنين لكيٌن  ككأٌنين، كأينٌ   كأٌنين، أينٌ  كإٌنين، إينٌ  تقوؿ:

 كعيٌن  ميٌن  تقوؿ: ،كعن" "من يف قايةالو  نوف ككجوب
 شاذ كىو كعين، مين م:أ حبذفها، يقوؿ من كمنهم
  : ولو ق كذلك

      ـبػػػػػػرٌيا ككػػػػػػن ،اعكػػػػػػس "لعػػػػػػلٌ " كمػػػػػػع...  نػػػػػػدرا (ليػػػػػػت)ك ،فشػػػػػػا (ليتػػػػػػين)ك( ٗٔ)
      سػػػلفا قػػػد مػػػن بعػػػض (عػػػيٌن )ك (مػػػيٌن )...  خٌففػػػا كاضػػػطراران  ،الباقيػػػات يف( َٕ)

. 
 النوف، اتا ب "لدف" يف الفصيح -ُٗ

 [ٕٔ :الكهف]﴾ران عيذ لَّديينّْ  ًمن بػىلى تى   دقى  ﴿ تعاىل: كقولو

 بالت فيف ،لىديين  ًمن قرأ: من قراءةك حذفها كيقل
 كقطين قدين كبو: النوف،  بوت كق " "قد يف كالكثري
 كقطط قدم كبو: اغبذؼ، كيقل
  : ولو ق كذلك

  يفػط قػد أيضػا اغبػذؼ (قطػين)ك (قػدين)...  كيف ،قلٌ  (لدين) (لدينٌ ) كيف( ُٕ)
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
    مطلقػػػػػػػػػػػا اؼبسػػػػػػػػػػػٌمى يعػػػػػػػػػػػنٌي  ( اسػػػػػػػػػػػمِٕ)
  (الحػػػػػػػػػػػ )ك (عػػػػػػػػػػػدفو )ك (قػػػػػػػػػػػرفو )ك( ّٕ)
         كلقبػػػػػػػػػػػػػػػػا ككنيػػػػػػػػػػػػػػػػةن  أتػػػػػػػػػػػػػػػػى كاظبػػػػػػػػػػػػػػػػان ( ْٕ)
   فأضػػػػػػػػػػػػػف مفػػػػػػػػػػػػردين يكونػػػػػػػػػػػػا كإف( ٕٓ)
   (أسػػػػد)ك (فضػػػػلو )ػكػػػ منقػػػػوؿ كمنػػػو( ٕٔ)
         رٌكبػػػػػػػػػػػػػػػػا دبػػػػػػػػػػػػػػػػ ج كمػػػػػػػػػػػػػػػػا ،كصبلػػػػػػػػػػػػػػػػة( ٕٕ)
   اإلضػػػػػػػػافوٍ  ذك ألعػػػػػػػػبلـا يف كشػػػػػػػػاع( ٖٕ)
    علػػػػػػم األجنػػػػػػاس لػػػػػػبعض ككضػػػػػػعوا( ٕٗ)
ـٌ ) ذاؾ مػػػػػػػػػػن( َٖ)    للعقػػػػػػػػػػرب (عػػػػػػػػػػري و  أ
ٍه                   للمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربٌ  (بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌة) كمثلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو( ُٖ)

. 

             (خرنقػػػػػػػػػػػػػػػا)ك (جعفػػػػػػػػػػػػػػػرو )ػكػػػػػػػػػػػػػػػ علمػػػػػػػػػػػػػػػو 
         (كاشػػػػػػػػػػػػػػػػ )ك )ىيلػػػػػػػػػػػػػػػػةو )ك (شػػػػػػػػػػػػػػػػدقمو )ك

                   صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحبا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواه إف ذا كأٌخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرف
          ردؼ لػػػػػػػػػػػػػػػػػذما أتبػػػػػػػػػػػػػػػػػع كإال ،حتمػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

         (أدد)ك (سػػػػػػػػػػػػػػػعاد)ػكػػػػػػػػػػػػػػػ ارذبػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كذك
                    أعربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تٌ  (كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو) ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري إف ذا

      (وٍ قحافػػػػػػػػػػػػ أ )ك (مشػػػػػػػػػػػػسو  عبػػػػػػػػػػػػد)ػكػػػػػػػػػػػػ
   عػػػػػػم كىػػػػػػو ،لفظػػػػػػان  األشػػػػػػ اص كعلػػػػػػم

             للثعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ( عالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة) كىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا
ٍه                            للف ػػػػػػػػػػػػػػػػر  علػػػػػػػػػػػػػػػػمٌ  (ف ػػػػػػػػػػػػػػػػار) كػػػػػػػػػػػػػػػػذا

. 
 

 مسائل: وفي
 العبلمةك  الرايةك  اعببل منها: معاف، عدة لو الل ة يف "العلم" لف  -ُ
 مطلقان، معني مسٌمى على يدؿ اسم النحاة: عند العلم -ِ

  العرب(، شواعر من امرأة )اسم حرن  رجل(، )اسم جعفر كبو:
  فرس(، )اسم الح  مكاف(، )اسم عدف قبيلة(، )اسم قرف 

 العلم فصل:
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 كلب(  )اسم كاش  ،(ةشا )اسم ىيلة صبل(، )اسم شذقم 
 لقب كنية،  اسم، أقساـ:  بل ة إىل الوضع باعتبار لعلما ينقسم -ّ

 لقب كال بكنية ليس الذات على ليدؿ أكالن  كضع ما فاالسم: (ُ
 كمري كفاطمة كعثماف عمر كبو:

 بنت" أك ابن أك أـ أك بػ"أب صدر ما كالكنية: (ِ
 النعماف كبنت مالك كابن اؼبؤمنني كأـ البشر أبو كبو:

 ذمو، أك مسٌماه مدح بو يراد ما للقب:كا (ّ
 البصر( لضعف ليبلن  يبصر ال )الذم األعشى الدكلة، سيف الرشيد، كبو:
 الشفتني( )عظيم الشنفرل 

 تأخريه، كجب االسم صحب إذا اللقب أف -ْ
 الرشيد زيد كبو:
 قليبلن  إال
 باػبيار، فأنت الكنية مع اللقب فأما

  ا عبد أبو الرشيد أك الرشيد ا عبد أبو تقوؿ:
 اجعل كذا النسخ: بعض يف فيوجد ،صحبا سواه إف ذا كأٌخرف مالك: ابن كقوؿ
 النحاة. صبهور مذىب مالك ابن كاقف ذاكّٰٔ  ،صحبا اظبا ذاإ آخرا

 يلط: ما تفصيل ففيو كللقب االسم اجتمع إذا -ٓ
 اإلضافة، البصريني عند كجب مفردين، كانا  إذا (ُ

 كرزو   بسعيدً  كمررت كرزو  سعيدى  كرأيت كرزو   سعيدي  تقوؿ:
 اإلتباع، الكوفيوف كجاز
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 كرزو   بسعيدو  كمررت كرزان   سعيدان  كرأيت كرزه   سعيده  ٰىذا تقوؿ:
 مالك ابن كاختاره

 الرفع إىل القطع كجيوز اإلتباع كجب كمفردان، مركبان  أك مركبني كانا  إذا (ِ
 فعل، ضمارإ على كالنصب مبتدإ ضمارإ على فالرفع كالنصب،

،  ا عبدي  جاء كبو:  الناقة أنفي  ا عبدي  جاء كرزه
 أعين( )أم: الناقة أنفى  ا عبدي  جاء كرزان،  ا عبدي  جاء 
 ىو( )أم: الناقة أنفي  ا بعبدً  مررت كرزه،  ا بعبدً  مررت 

 كمنقوؿ، مرذبل :نينوع إىل اإلستعماؿ باعتبار العلم ينقسم -ٔ
 علمان  األمر أكؿ من استعمل ما ىو: فاؼبرذبل (ُ

 )المرأة( كسعاد )لرجل(، أدد ػ:ك
 أنواع: كىو ل ريىا، العلمية قبل استعمل ما ىو: كاؼبنقوؿ (ِ

 فضل كػ:  مصدر، عن منقوؿ [1
 أسد كػ:  جنس، اسم عن منقوؿ [2
 كمنصور كحسن حارث كػ:  كصف، عن منقوؿ [3
  كأصمت كأضبد حيطك  شبٌر كػ:  فعل، عن منقوؿ [4
 قائم كزيد زيد قاـ كػ:  صبلة، عن منقوؿ [5

 كعن منقولة، كلها  األعبلـ سيبويو كعن اؼبرذبلة، من أكثر ؼبنقولةا كاألعبلـ
 مرذبلة كلها  ال جاج

 كمركب مفرد نوعني: إىل اللف  باعتبار العلم ينقسم -ٕ
 كىند زيد كػ: ،مركبان  ليس ما ىو: فاؼبفرد (ُ
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 أنواع:  بل ة كىو أكثر، أك لفظني من بترك ما ىو: كبكاؼبر  (ِ
  إسنادم، مركب [1

 هكبر  برؽ كبو:
  ط،م ج مركب [2

 سيبويو حضرموت، بعلبك، كبو:
 إضايف، مركب [3

 قحافة كأبو ا عبد كبو:
 كجنسطٌ  ش صطٌ  نوعاف: إىل معناه باعتبار العلم ينقسم -ٖ

 جنسو، أفراد من غريه دكف بواحد خيتص اسم ىو: فالش صط (ُ
 كأضبد زيد كبو:

 بواحد، خيتص ال لل نس كضع ما ىو: كاعبنسط (ِ
 )للثعلب(  عالة )للعقرب(، عري  أـ كبو:
 )للف رة( ف ار )للمربة(، برٌة 
 )للضبع( عامر أـ )للذئب(، جعدة أبو 
 )للموت( قسعم أـ )لل مل(، أيوب أبو 
 )لؤلسد( أسامة 
 تنبيه:
 السماعط على مقصور اعبنسط العلم
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 : قاؿ اؼبؤلف
       أشػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػذٌكرو  ؼبفػػػػػػػػػػػػػػػردو  "ذاػ"بػػػػػػػػػػػػػػ( ِٖ)
   اؼبرتفػػػػػػػػػػع للمثػػػػػػػػػػٌن  "تػػػػػػػػػػاف" "ذاف"ك( ّٖ)
،   مطلقػػػػػػػػان  عبمػػػػػػػػعو  أشػػػػػػػػر "أكىلػ"كبػػػػػػػػ( ْٖ)
   معػػػػػػوٍ  أك الـو  دكف حرفػػػػػػان  بالكػػػػػػاؼ( ٖٓ)
    إىل أشػػػػػػػػػػػر "هنػػػػػػػػػػػاىٰ " أك "ىناػ"كبػػػػػػػػػػػ( ٖٔ)
"   ىنٌػػػا" أك ،فػػػوٍ  "ثٌ ػ"بػػػ أك ،البعػػػد يف( ٕٖ)

. 

 اقتصػر األنثػى علػى "تػا" "يت" ك"ذه" بػػ"ذم" 
    تطػػػػػػع اذكػػػػػػر "تػػػػػػني" "ذيػػػػػػن" سػػػػػػواه كيف

        قػػػػػػػػػػػػاانط البعػػػػػػػػػػػػد كلػػػػػػػػػػػػدل ،أكىل كاؼبػػػػػػػػػػػػدٌ 
" فبتنعػػػػػػػػػػػػػٍو         ىػػػػػػػػػػػػػا" قػػػػػػػػػػػػػٌدمت إف كالػػػػػػػػػػػػبلـ

        صػػػػػػػػػػػبل الكػػػػػػػػػػػاؼ كبػػػػػػػػػػػو ،اؼبكػػػػػػػػػػػاف داين
 "         ىنٌػػػػػػػػػػػػػا" أك ،انطقػػػػػػػػػػػػػن "ىنالكػ"بػػػػػػػػػػػػػ أك

. 
 

 مسائل: فيو
 اؼبشار كاف  إف باليد حسية إشارة بواسطة معني على يدؿ ما ىو: اإلشارة اسم -ُ

  حاضرة، غري ذاتان  أك معنن  إليو اؼبشار كاف  إذا معنوية إشارة أك حاضران  إليو
 تلميذ ذاىٰ  كبو: فاألكؿ،
 صواب رأم ذاىٰ  كبو: كالثاين،

 ىط: اإلشارة اسم ألفاظ -ِ
 اؼبذكر للمفرد "ذا" (ُ

 أهنا إىل الكوفيوف كذىب الكلمة، نفس من األلف أف البصريني كمذىب
 كآلك كذاؤه كذاءه ذاء كىط: أخرل، ألفاظ أربعة العلماء كذكر زائدة.
 الكتاب ذا قرأا كبو:

 فصل: اسم اإلشارة
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 تنبيه:
  ،اؼبذكر من لة ن ؿ إذا اؼبؤنث إىل بو يشار كقد
اىٰ  قىاؿى  بىازًغىةن  سى ٱلشَّم  رىءىا  فػىلىمَّا﴿ تعاىل: ا قوؿ يف كما   [ٖٕ :األنعاـ]﴾رى ّْ  ذى
 ﴾رى ّْ  ذىاىٰ ﴿ بقولو: ﴾بىازًغىةن ﴿ قولو: بدليل مؤنثة كىط الشمس إىل شارأ

 اؼبذكر. من لة ن ؽبا ألنو
  اؽباء بكسوف ""ذهٍ ك "ذم" (ِ

  اؽباء بكسر "ك"ذهً  ك"تا" ك"يت"
  اؽباء بكسوف "ك"توٍ 
  ،"ذات"ك اؽباء بكسر ك"تًو"
 اؼبؤنث. للمفرد
 جديدة مركحة ذم كبو:

 اؼبذكر للمثن ،كجران  نصبان  "ذين"ك رفعان  "ذاف" (ّ
 الطالبني بذين مررت الطالبني، ذين رأيت الطالباف، ذاف جاء كبو:

 اؼبؤنث للمثن ،كجران  نصبان  "نيت"ك رفعان  "تاف" (ْ
 الطالبتني بتني مررت الطالبتني، تني رأيت الطالبتاف، تاف ذىبت كبو:
  : ولو ق كذلك

    تطػػػع اذكػػػر "تػػني" "ذيػػػن" سػػػواه كيف...  اؼبرتفػػع للمثػػػٌن  "تػػاف" "ذاف"ك( ّٖ)
. 
  ك"أكىل"، "أكالء" (ٓ

 أفصح كاؼبدٌ  ميني،يالتم عند كبالقصر اغب ازيني عند باؼبدٌ 
 مطلقان  كاؼبؤنث اؼبذكر ل معل
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م مّْن  ىيدل  عىلىىٰ   أيٍكلىػًٰئكى ﴿ تعاىل: قولو كبو ف ىيمي  كىأيٍكلىػًٰئكى  رًَّّّْٔ
ي
 [ٓ :البقرة]﴾ًلحيوفى ٱؼب

  أحرؼ:  بل ة السابقة اإلشارة بألفاظ يتصل -ّ
 التنبيو ىاء (ُ
  اػبطاب كاؼ (ِ
 لبعدل البلـ (ّ

 كالبعد القرب رتبتاف: لو إليو اؼبشار -ْ
  القريب، إىل بو يشار دـتق ما ف ميع
 ذاؾ فتقوؿ: كحدىا، بالكاؼ أيت البعيد إىل اإلشارة أريد فإذا
 ذلك فتقوؿ: كالبلـ، الكاؼ أك

 فيو خبلؼ ال كىذا ،إلعرابا من ؽبا موضع فبل خطاب حرؼ الكاؼ كىذه
 كحدىا، بالكاؼ أتيت اإلشارة اسم على اؽباء ىو الذم التنبيو حرؼ تقدـ إذا -ٓ

  ىذاؾ، فتقوؿ:
 ىذالك. تقوؿ: فبل كالبلـ، بالكاؼ اإلتياف جيوز كال

 حبسب االظبية الكاؼ تصرؼ صرؼتت اإلشارة ألظباء البلحقة الكاؼ -ٔ
 كاعبمع، كالتثنية كالتأنيث التذكري يف زباطبو ؼبن الكاؼ أف أم: اؼب اطب،

 فاطمة يا كتاب  ذلك زيد، يا كتاب  ذلك تقوؿ:
 كفاطمتاف ال يداف يا كتاب  ذلكما 
 فاطمات يا كتاب  ذلكنٌ  ال يدكف، يا كتاب  ذلكم 

 إليو، مشار بضمري اإلشارة كاسم التنبيهية ىاء بني يفصل جيوز -ٕ
 أكالء ىاكبن تاف، ىاكبن ىاأنتماذاف، ذم، ىاأنتً  ىاأناذا، كبو:
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ػٰأىنتيم﴿ تعاىل: قاؿ أفصح، كىو بُّونػىهيم ءً أيٍك ى  ىى بُّونىكيم كىالى  ربًي  [ُُٗ عمراف: آؿ]﴾حيًي

  قليل، ب ريه كالفصل
 حاف قد الوقت ذا ىاإفٌ  كبو:

 شائع كثري  كذا،ىٰ  كبو: يف التشبيو بكاؼ كالفصل
 بػ"ىنا" القريب اؼبكاف إىل فيشار باؼبكاف خاص ىو ما اإلشارة أظباء من -ٖ

 ك"ىىنَّا" بػ"ىنالك" البعيد إىل اعبمهور قوؿ يف بػ"ىناؾ" اؼبتوس  كإىل هنا"ك"ىٰ 
 ."ثٌ ك" ك"ًىنَّا"

 ك"تا" "ذا" مثن يف النوف يدتشد جيوز -ٗ
  كتنيّْ، كذينّْ  كتافّْ  ذافّْ  تقوؿ:
  ،[ِّ القصص:]﴾نىافً بيرىٰ  كى فىٰذنّْ ﴿ :ئقر  كقد
 فيها. نوفال بتشديد [ِٕ القصص:]﴾ٰىتىنيّْ   ٱبنىتىَّ  ًإحدىل﴿ :ئقر  كما
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 : قاؿ اؼبؤلف
  الػت "األنثػى": "الذم"، األظباء: موصوؿ( ٖٖ)
       العبلمػػػػػػػػػػػوٍ  أكلػػػػػػػػػػػو تليػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػل( ٖٗ)
   شػػػٌددا "تػػػني"ك "ذيػػػن" مػػػن كالنٌػػػوف( َٗ)
   مطلقػػػا "الػػػذين" "األىل" "الػػػذم": صبػػػع( ُٗ)
  صبعا قد "الت" "البلء"ك "البلتػ"ب( ِٗ)
   ذكػػػرٍ  مػػا تسػػػاكم ك"أؿ" ك"مػػا" ك"مػػن"( ّٗ)
"    ذات" :لػػػػػػػديهم أيضػػػػػػػان  "التػ"ككػػػػػػػ( ْٗ)
  سػتفهاـا بعػد "مػا" "مػا": "ذا" كمثل( ٓٗ)
        صػػػػػػػػػػػػػػػػلوٍ  بعػػػػػػػػػػػػػػػده يلػػػػػػػػػػػػػػػػـ  ككلهػػػػػػػػػػػػػػػا( ٔٗ)
   كصػػػػػػػلٍ  الػػػػػػػذم شػػػػػػػبهها أك كصبلػػػػػػػة( ٕٗ)
"      أؿ" صػػػػػػػػػػػػػػػػلة صػػػػػػػػػػػػػػػػرحية كصػػػػػػػػػػػػػػػػفة( ٖٗ)
 تضػفٍ  مل مػا كأعربػت كػ"ما"، "أٌم"( ٗٗ)
   كيف ،مطلقػػػػػػػػان  أعػػػػػػػػرب كبعضػػػػػػػػهم( ََُ)
  يسػتطلٍ  مل كإف كصػل، يستطل إف( َُُ)
   مكمػػػل لوصػػػلو  البػػػاقط صػػػلح إف( َُِ)
   انتصػػػػػػػػػبٍ  إف تصػػػػػػػػػلو م عائػػػػػػػػػدو  يف( َُّ)

            تثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ال  ٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا كاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
               مبلمػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  فػػػػػػػػػػػػػػبل تشػػػػػػػػػػػػػػدد إف كالنٌػػػػػػػػػػػػػػوف
       قصػػػػػػػػػػػػػػػدا بػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ كتعػػػػػػػػػػػػػػػويض أيضػػػػػػػػػػػػػػػان 

        نطقػػػػػػػػػػػػػػػػا رفعػػػػػػػػػػػػػػػػان  بػػػػػػػػػػػػػػػػالواك كبعضػػػػػػػػػػػػػػػػهم
      اكقعػػػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػػػ ران  "الذينػ"كػػػػػػػػػػػػػ "الػػػػػػػػػػػػػبلء"ك
    شػػػػػػػػػػػػػهرٍ  طيٌػػػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػػػػد "ذك" كػػػػػػػػػػػػذاكىٰ 

"        ذكات" أتػػػػػػػػػػػػػػػى "الػػػػػػػػػػػػػػػبليت" كموضػػػػػػػػػػػػػػػع
      الكػػػػػػػػػػػػػػػبلـ يف تلػػػػػػػػػػػػػػػغ مل إذا "مػػػػػػػػػػػػػػػن" أك

                   مشػػػػػػػػػػػػػػػػتملوٍ  الئػػػػػػػػػػػػػػػػ و  ضػػػػػػػػػػػػػػػػمريو  علػػػػػػػػػػػػػػػػى
"   كفػػػػػل ابنػػػػػو الػػػػػذم عنػػػػػدم منػ"كػػػػػ بػػػػػو

                قػػػػػػػػػػػػػػػػػلٌ  األفعػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ دبعػػػػػػػػػػػػػػػػػرب ككوهنػػػػػػػػػػػػػػػػػا
         اكبػػػػػػػػػػػػذؼٍ  ضػػػػػػػػػػػػمري كصػػػػػػػػػػػػلها كصػػػػػػػػػػػػدر

  يقتفػػػػػػػػط "أمو " غػػػػػػػري "أيٌػػػػػػػػان " اغبػػػػػػػذؼ ذا
     خيتػػػػػػػػػػػػػ ؿٍ  أف كأبػػػػػػػػػػػػػوا ،نػػػػػػػػػػػػػ ر فاغبػػػػػػػػػػػػػذؼ
        من لػػػػػػػػػػػط كثػػػػػػػػػػػري عنػػػػػػػػػػػدىم كاغبػػػػػػػػػػػذؼ

"         يهػػػػبٍ  نرجػػػو منػ"كػػػ كصػػػف أك بفعػػػلو 

 فصل: الموصول
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  خفضا بوصفو  ما حذؼ كذاؾ( َُْ)
 جرٌ  اؼبوصوؿ جٌر بػ"ما" الذم كذا( َُٓ)

. 

"  قضػػػى" مػػػن أمػػػرو  بعػػػد "قػػػاضو  أنتػ"كػػػ
"           بػػػػػػػػػػرٌ  فهػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػررت بالػػػػػػػػػػذم مرٌ ػ"كػػػػػػػػػػ

. 
 

 مسائل: فيو
 كاظبطٌ  حريفٌ  ضرباف: النحو يف اؼبوصوؿ -ُ

o :صريح، دبصدر لتوص مع أكؿ حرؼ كل فاغبريف  
 كلو ككط كما كأفٍ  فٌ أ كىو:
 إن النا كالتقدير: ،[ُٓ العنكبوت:]﴾نىاأىن ىل أىنَّا يىكًفًهم  أىكىملىٍ ﴿ تعاىل: قولو كبو
 صيامكم كالتقدير: ،[ُْٖ البقرة:]﴾لَّكيم خىريه  تىصيوميواٍ   كىأىف﴿ 
 بنسياهنم تقدير:كال ،[ِٔ ص:]﴾سىابً ٱغبً   يىوـى   نىسيواٍ  دبىا﴿ 
يؤًمًننيى   عىلىى  يىكيوفى  الى  ًلكىط﴿ 

 الكوف لعدـ كالتقدير: ،[ّٕ األح اب:]﴾حىرىجه   ٱؼب
 التعمري كالتقدير: ،[ٔٗ البقرة:]﴾يػيعىمَّري  لىو أىحىديىيم  يػىوىدُّ ﴿ 

 اظبطٌ  موصوؿ أنو كالصحيح ضعيف، كىو بػ"الذم" النحاة بعض كزاد
o كمشرتؾ نصٌ  ضرباف: كاإلظبط 

 بعده صلة بواس  معني على يدؿ ما ىو: اؼبوصوؿ سماال -ِ
 كيثن يفرد الذم كىو اػباص"، "اؼبوصوؿ أيضان  يسٌمى النصٌ  اؼبوصوؿ االسم -ّ

  الكبلـ، مقتضى حسب كيؤنث كيذكر كجيمع
 يلط: ما وكألفاظ

 ،غريه أك عاقبلن  اؼبذكر للمفرد ،"الذم" (ُ
قػىنى  ٱلًَّذم لًلَّوً   دي ٱغبىم﴿ تعاىل: قولو كبو  [ْٕ ال مر:]﴾دىهي كىع  اصىدى
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 [َُّ األنبياء:]﴾تيوعىديكفى   كينتيم  ٱلًَّذم يىوميكيمي  ذىاىىٰ ﴿ 

 اؼبذكر، للمثن كجرٌان، نصبان  لذين"لك"ا رفعان  لذاف"ل"ا (ِ
 فاجيتهد لذينلبا مررت ف،اجيتهد ذينلال رأيت جيتهداف، لذافلا يفلح كبو:

 تنبيه:
 عن عوضان  النوف تشديد كجيوز الياء، بإسقاط لذياف،لا ذاف":ل"ال يف األصل
 [ُٔ النساء:]﴾ًمنكيم يىأتًٰيًنهىا  ٱلَّذىافً ﴿ قرئ: كقد .ذافّْ لال فتقوؿ: ذكفة،ا الياء

 كجرٌان  كنصبان  رفعان  أم: مطلقان، اؼبذكر عبمع ،"الذين" (ّ
 زيدان  أكرموا الذين رأيت زيدان، أكرموا الذين جاءين كبو:
 زيدان  أكرموا بالذين مررت 

 عقيل أك ىذيل ل ة كىو رفعان، بالواك يقاؿ كقد
 زيدان  أكرموا ذكفلال جاءين تقوؿ:
 تنبيه:

 العاقل للمذكر خاص "الذين"
 غريىا أك عاقلةن  اؼبؤنث للمفرد ،"الت" (ْ

عى   قىد﴿ تعاىل: قولو كبو  [ُ آّادلة:]﴾زىكًجهىا يف  ذبيٰىًدليكى  ًت ٱلَّ  ؿى قىو  ٱللَّوي   ظبًى

هيم  مىا﴿   [ُِْ البقرة:]﴾عىلىيهىا كىانيواٍ   ٱلًَّت  ًهمي تً لى ًقب عىن كىلَّىػٰ
 اؼبؤنث للمثن كجرٌان، نصبان  ك"اللتني" رفعان  "اللتاف" (ٓ

 ذبتهداف باللتني مررت ،فاذبتهد نياللت رأيت ذبتهداف، اللتاف تفلح كبو:
 تنبيه:
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 الياء عن عوضان  النوف تشديد كجيوز الياء، بإسقاط اللتياف، أصلو": "اللتاف"
 اللتافّْ  فتقوؿ: ،ذكفةا

 كجرٌان  كنصبان  رفعان  أم: مطلقان، اؼبؤنث عبمع ئط"،ك"البل ك"اللوايت" "البليت" (ٔ
  ءكالبل كاللوات البلت فتقوؿ: الياء، حذؼ كجيوز
 جيتهدف البلء أك اللوايت أك البليت تفلح كبو:
 جيتهدف البلء أك اللوايت أك البليت رأيت 
 جيتهدف البلء أك اللوايت أك بالبليت مررت 
 كنصبان  رفعان  غريىا أك كاف  عاقبلن  أم: مطلقان، كاؼبؤنث اؼبذكر عبمع "األىل"، (ٕ

 كجرٌان 
 جيتهدف األىل تفلح ،جيتهدكف األىل يفلح كبو:
 جيتهدف أك جيتهدكف باألىل مررت ،جيتهدف أك جيتهدكف األىل رأيت 

 فرداؼب فيها فيشرتؾ لل ميع، كاحد بلف  يكوف الذم ىو: اؼبشرتؾ اؼبوصوؿ -ْ
 كاؼبؤنث، كاؼبذكر كاعبمع كاؼبثن
 كذا كذك ك"اؿ" كأمٌ  كما من ستة: كألفاظو

 مسائل،  بلث يف كغريه للعاقل تكوف "من" -ٓ
 [ّْ الرعد:]﴾بً ٱلًكتٰ  ًعلمي  ًعندىهي   كىمىن ﴿ تعاىل: قولو األكؿ فمثاؿ

 مسائل:  بلث يف الثاين كمثاؿ
 العاقل، من لة العاقل غري ين ؿ أف (ُ

 ًإىلىٰ  لىوي  يىستىً يبي  الَّ  مىن ٱللَّوً  ديكفً  ًمن عيواٍ يىد فبَّن أىضىلُّ   كىمىن﴿ تعاىل: كقولو
 [ٓ األحقاؼ:]﴾ًقٰيمىةً ٱل يىوـً 
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 كاحد حكم يف العاقل مع العاقل غري يندمج أف (ِ
لي ي   أىفىمىن﴿ تعاىل: كقولو لي ي  الَّ  كىمىن  خيى  [ُٕ النحل:]﴾خيى

 يف  كىمىن تً وٰ ٱلسَّمٰ  يف  مىن لىوي  يىس يدي  ٱللَّوى  أىفَّ   تػىرى   أىملى ﴿ تعاىل: قولوك
 [ُٖ اغبج:]﴾ضً ٱألىر 

 بػ"من" فصل عمـو يف بالعاقل العاقل غري يقرتف أف (ّ
ًشط مَّن فىًمنهيم ۖ  مَّآء مّْن دىابَّة كيلَّ   خىلى ى   كىٱللَّوي ﴿ تعاىل: كقولو  ۦبىطًنوً  عىلىىٰ  ديى
ًشط مَّن هيمكىًمن  [ْٓ النور:]﴾أىربىع عىلىىٰ  ًشطديى  مَّن كىًمنهيم رًجلىنيً  عىلىىٰ  ديى

 محك يف بالعاقل اقرتف إذا للعاقل "ما" تستعمل كقد العاقل، ل ري تكوف "ما" -ٔ
 يعقل، من ةصف من نوع على دالت إذا أك كاحد

 [ٔٗ النحل:]﴾يىنفىدي  ًعندىكيم  مىا﴿ تعاىل: قولو كبو فاألكؿ،

 [ُ اغبشر:]﴾ٱألىرضً  يف  كىمىا تً وٰ لسَّمٰ ٱ يف  مىا لًلَّوً   سىبَّحى  ﴿ تعاىل: قولو كبو كالثاين،

 أم: ،[ّ النساء:]﴾ءً ٱلنّْسىا مّْنى  لىكيم  طىابى   امى   فىٱنًكحيواٍ ﴿ تعاىل: كقولو
 النساء. من الطيبة فانكحوا

 سواء، على كغريه للعاقل اؼبوصولية "أٌم" -ٕ
o الثبلث، باغبركات معربة فهط ىذه، أيان  إال مبنية كلها  اؼبوصولية كاألظباء 
  ؾبتهدة، ىط أيٌان  أكرمت ؾبتهده، أمّّ  يفلح كبو: 
 ؾبتهدكف أمٍّ  إىل أحسنت  
o صلتها، صدر كحذؼ أضيفت إذا أفصح كىو الضم على تبن أف كجيوز 

 أكؽبا، يف ككاقع منها ج ء ىو الذم الضمري الصلة: بالصدر كاؼبراد
 أخبلقان  أحسن ىو أم: أخبلقان، أحسن أيهم أكـر كبو:
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 مري:]﴾اًعًتيِّ  ٱلرَّضٰبنً  عىلىى شىدُّ أى  أىيػُّهيم ًشيعىةو   كيلّْ   ًمن  لىنىن ًعىنَّ  ثيَّ ﴿ تعاىل: كقاؿ

 أشد ىو أم: ،[ٗٔ
 صفة عليها دخلت إذا موصوالن  اظبان  كتكوف سواء، على كغريه للعاقل تكوف "اؿ" -ٖ

 مبال ة صي ة أك مفعوؿ اسم أك فاعل اسم كىط: صرحية،
  ر،كو كالش كاؼبشكور الشاكر جاء كبو:
 الذم دبعن: األمثلة ىذه يف "اؿ"فػ

 سواء، على كغريه للعاقل تكوف "ذك" -ٗ
 الطائية" "ذك ؽبا يقاؿ كلذلك طي (، بين ل ة )يف الذم دبعن: كىو
  اجتهدكا كذك اجتهدتا كذك اجتهدا كذك اجتهدتٍ  كذك اجتهد ذك جاء كبو:
 اجتهٍدف كذك 
 سواء، على كغريه للعاقل تكوف "ذا" -َُ

 بشرط: موصوالن  اظبان  كتكوف
o اإلستفهاميتني "ما" أك "من" بعد تقع أف 
o اإلشارة ّٔا يراد ال كأف 
o لئلستفهاـ كاحدة كلمة  ك"ما" "من" مع ذبعل ال كأف 

 فعلت؟ ذا ما لقيت؟ ذا من كبو:
 تنبيه:

 إشارية فهط اسم بعدىا كاف  إذا ىو: موصولةن  أك إشاريةن  "ذا" جعل يف الضاب 
 لعمل؟ا ذا ما الرجل؟ ذا من كبو:
 الساب  ثاؿاؼب يف كما  موصولة فهط فعل بعدىا كاف  كإذا
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 رفعان  الضم على مبنية تكوف أف فيها فالفصيح الطي ، عند كػ"الت"  "ذات" -ُُ
 كجرٌان، كنصبان 
  قامت، ذاتي  رأيت قامت، ذاتي  جاءت كبو:
 قامت بذاتي  مررت 
 الضم، على مبنية كىط كػ"البليت"  "ذكات" -ُِ

  قمن، ذكاتي  أيتر  قمن، ذكاتي  جاءت تقوؿ:
 قمن بذكاتي  مررت 

 السامل اؼبؤنث صبع إعراب يعرّٔا من كمنهم
  قمن، ذكاتً  رأيت قمن، ذكاتي  جاءت تقوؿ:

 قمن بذكاتً  مررت 
  : ولو ق كذلك

" ذكات" أتػػػػػػػى "الػػػػػػػبليت" كموضػػػػػػػع...  "ذات" :لػػػػػػػديهم أيضػػػػػػػان  "التػ"ككػػػػػػ( ْٗ)
. 
 اب،اإلعر  من كؿبل كعائد صلة إىل الومصوؿ االسم حيتاج -ُّ

o ؼبعرفتو اؼبوصوؿ بعد اعبملة شبو أك اعبملة ىط: فالصلة 
o للموصوؿ الصلة لرب  اؼبوصوؿ إىل يعود ضمري ىو: كالعائد 
o الكبلـ، يف موقعو حسب على يكوف اإلعراب من اؼبوصوؿ كؿبل  

  رفع، ؿبل يف يكوف فتارةن  
 [ُْ األعلى:]تػى ىكَّٰى﴾ مىن أىفلىحى   ﴿قىد تعاىل: كػقولو

  نصب، ؿبل يف يكوف كتارةن  
 اػبري حيب من أحبب كبو:
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  جٌر، ؿبل يف كتارةن  
 دذب دبا جد كبو:

 شركط:  بل ة ؽبا اعبملة من الصلة -ُْ
  خربية تكوف أف (ُ
 التع ب معن من خالية تكوف أف (ِ
 قبلها كبلـ  إىل مفتقرة غري تكوف أف (ّ

 غينٌ  أبوه الذم جاء أكرمتو، الذم جاء كبو:
 اإلعراب من اعبملة ؽبذه ؿبل كال

 يكوف أف يشرتط كآّركر، اعبار كأ الظرؼ من أم: اعبملة، شبو من صلةال -ُٓ
 فائدة الوصل يف يكوف أف بالتاـ: كاؼبعن تامان،
 كجوبان(، ؿبذكؼ فعل فيهما )كالعامل الدار يف كالذم عندؾ الذم جاء كبو:

 الدار يف استقر كالذم عندؾ استقر الذم جاء كالتقدير:
 بو، وصلال جي  مل تامان  يكن مل فإف
 اليـو الذم جاء كال: بك، الذم جاء تقوؿ: فبل

 اؼبشبهة كالصفة اؼبفعوؿ كاسم الفاعل كاسم  الصرحية بالصفة إال "اؿ" توصل ال -ُٔ
 اؼببال ة، كالصي ة
 كالشكور كاغبسن كاؼبضركب الضارب كبو:
  اؼبضارع، بالفعل "اؿ" كصل شذٌ  كقد

  ،حكومتو" الرتضى كمباغب أنت ما" الشاعر: كقوؿ
 كبالظرؼ، االظبية باعبملة كصلها أيضان  شذٌ  كقد
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o منهم" ا الرسوؿ القـو "من الشاعر: كقوؿ  ،فاألكؿ 
o اؼبعو" على شاكران  ي اؿ ال "من الشاعر: كقوؿ  ،كالثاين 
 عليو تقدديها جيوز فبل بعده اؼبوصوؿ الصلة تقع أف جيب -ُٕ
 ػباص،ا للموصوؿ كمعنن  لفظان  اؼبطابقة كجيب بةيغ ضمري يكوف العائد -ُٖ

 أكرمتها كالت أكرمتو الذم جاء تقوؿ:
 أكرمتهنٌ  كاللوايت أكرمتهم كالذين أكرمتهما كالذاف 

 كجهاف: اؼبشرتؾ للموصوؿ كجيوز
  اللف ، مراعاة (ُ

 األكثر كىو اعبميع مع مذكران  مفردان  فيكوف
 [ِٓ األنعاـ:]﴾إًلىيكى   يىستىًمعي  مَّن كىًمنهيم﴿ تعاىل: قولو كبو

 اؼبعن، مراعاة (ِ
 [ِْ :يونس]﴾إًلىيكى   يىستىًمعيوفى  مَّن كىًمنهيم﴿ تعاىل: قولو كبو

 حذفو كجائ  ذكره كاجب نوعاف: العائد -ُٗ
o أكاف سواء صلةن  يكوف ألف حذفو بعد الباقط يصلح مل إذا ذكره في ب 

 جرٌ  أـ نصب أـ رفع ضمري
o مواضع:  بل ة يف حذفو كجيوز 

 دبفرد، عنو ـبرب مبتدأ أنو على مرفوعا طويلة صلة أكؿ يف كقع إذا [1
 قائل ىو بالذم أم: سوءان، لك قائل بالذم أنا ما كبو:

 "اؿ" صلة غري تاـ بوصف أك تاـ بفعل متصبلن  منصوبان  كاف  إذا [2
 وملنع أم: نعلم، دبا نشهد كبو: فاألكؿ، -
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 معطيكو أم: درىم، معطيك أنا الذم كبو: كالثاين، -
 أك اغباؿ دبعن فاعل اسم يكوف الذم باؼبضاؼ ؾبركران  كاف  إذا [3

 اإلستقباؿ،
 زائره أم: زائر، أنا الذم جاء كبو:

 اؼبوصوؿ على لداخلةا للحرؼ اؼبما ل باغبرؼ آّركر العائد حذؼ أيضان  جيوز -َِ
 كمعنن  لفظان  اغبرفني متعلقا كاتف 
، بالذم مررتي  كبو:  وب مررت أم: مررتى
  : ولو ق كذلك

"   بػػرٌ  فهػػو مػػررت بالػػذم مرٌ ػ"كػػ...  جػػرٌ  اؼبوصػػوؿ "ماػ"بػػ جػػرٌ  الػػذم كػػذا( َُٓ)
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
  فقػػ ٍ  الػػبلـ أك تعريػػف، حػػرؼ "أؿ":( َُٔ)
"  البلتػ"كػػػػػػػػ الزمػػػػػػػػان  تػػػػػػػػ اد كقػػػػػػػػد( َُٕ)
  (األكبػػػػػػػر بنػػػػػػػات)ػكػػػػػػػ كالضػػػػػػػطرارو ( َُٖ)
   دخػػػػػػػبل عليػػػػػػػو األعػػػػػػػبلـ كبعػػػػػػػض( َُٗ)
  (الٌنعمػػػاف)ك (اغبػػػارث)ك (الفضػػػل)كػػػ( َُُ)
   ل لبػػػػػػػػػػػوٍ با علمػػػػػػػػػػػان  يصػػػػػػػػػػػري كقػػػػػػػػػػػد( ُُُ)
  تضػف أك تناد إف ذم "أؿ" كحذؼ( ُُِ)

. 

( الػػػػػػػنم ) :فيػػػػػػػو قػػػػػػػل عٌرفػػػػػػػت (من ػ)فػػػػػػػ 
"               الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلت" ثٌ  "الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذين"ك "ا ف"ك

  (مالٌسػػر  قػػيس يػػا الػػنفس طبػػت)ك كػػذا
          نقػػػػػػػػػػبل عنػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا للمػػػػػػػػػػح

            سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌياف كحذفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ذا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر
   (العقبػػة)ػكػػ "أؿ" مصػػحوب أك مضػػاؼ
           ربػػػػػػػػػػػذؼ قػػػػػػػػػػػد غريمهػػػػػػػػػػػا كيف ،أكجػػػػػػػػػػػب

.. 
 

 مسائل: فيو
 ذاىب:مللنحاة يف تعيني اؼبعرؼ أربعة  -ُ

 أف اؼبعرؼ ىو "اؿ"، كاأللف فيها أصلية (ُ
 أف اؼبعرؼ ىو "اؿ"، كاأللف فيها زائدة (ِ
 أف اؼبعرؼ ىو البلـ كحدىا (ّ
 أف اؼبعرؼ ىو األلف كحدىا، كالبلـ فيها زائدة (ْ

 مذىب سيبويو، كاألكؿ ىو مذىب اػبليل، كالثاين ىو 
 من النحاة، كالرابع ىو مذىب اؼبربٌد. الثالث ىو مذىب كثري

 التعريف بأداة المعرف
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 تنبيه:
o "يانو على صبيع عبر  التعبري باؼبعرؼ بأداة التعريف أحسن من التعبري بػ"اؿ

 األقواؿ كصدقو على "أـ" يف ل ة ضبري
o  كضبري: قبيلة باليمن، كيف ل تهم تبدؿ الـ "اؿ" ميمان 

 تقوؿ: أم بلـ، أمرجل
 اػبليل إىل أف اؽبم ة يف "اؿ" مه ة قطع، كذىب سيبويو إىل أهنا مه ة كصل ذىب -ِ
 "اؿ" الت للتعريف نوعاف: عهدية كجنسية، -ّ

o بػ"العهدية" ىط: أف يكوف مصحؤّا معهودان بني اؼبتكلم كاؼب اطب كاؼبراد 
o  كاؼبراد بػ"اعبنسية" ىط: أف يكوف مصحؤّا غري معهود أصبلن بني اؼبتكلم

 كاؼب اطب
قاؿ بعض النحاة "اؿ" الت للعهد ذبعل مصحؤّا معرفان لفظان كمعنن، ك"اؿ" ك 

الت  الت لل نس ذبعل مصحؤّا معرفان لفظان ال معنن، لذلك قيل: اؼبعرؼ بػ"اؿ"
 ان.لل نس نكرة معنن معرفة لفظ

 "اؿ" الت للعهد  بل ة أنواع: -ْ
 كضابطها: أف يتقدـ ؼبصحؤّا ذكر يف الكبلـالذكرم،  (ُ

في عىوٍ عىصىٰى ًفرٍ فػى  * فى رىسيوالن عىوٍ ًفرٍ  ًإىلىٰ   آنى سىلٍ أىرٍ  آكىمى ﴿ تعاىل: قولو وكب
 [ُٔ-ُٓ اؼب مل:]﴾ٱلرَّسيوؿى 

 : جاءين ضيف فأكرمت الضيفقولككك 
 الذىين، كيسٌمى أيضان: العلمط (ِ

 كضابتها: أف يكوف مصحؤّا معهودان ذىنان عند اؼب اطب،
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  ؛[ُِ :طو]﴾طول قىدَّسً ٱؼب  بًٱلوىادً  ﴿ تعاىل: قولو كبو
 [َْ :التوبة]﴾ ىارً ٱل  يف   مهيىا ًإذٍ ﴿ 

 [ُٖ :الفتح]﴾ٱلشَّ ىرىةً  تى ربى  يػيبىايًعيونىكى   ًإذٍ ﴿ 

 اؼبعلـو عندىم ماؼبراد باألكؿ: طول، اسم الواد
 كالثاين: غار  ور اؼبعلـو عندىم

 كالثالث: الش رة اؼبعلـو عندىم يف بيعة الرضواف
 اغبضورم، (ّ

 أف يكوف مصحؤّا حاضران حاؿ اػبطابكضابتها: 
 اغباضر اليـو أم: ،[ّ :اؼبائدة]﴾ًدينىكيم تي لىكيمٍ مىلٍ أىكٍ  يىوـى ٱلٍ ﴿ تعاىل: قولو كبو
 ا ية ىذه فيو ن لت الذم الوداع ح ة يف عرفة يـو كىو

 كقولك: أكرمت ىذا الرجل، أم: اغباضر
 "اؿ" الت لل نس  بل ة أنواع: -ٓ

 لبياف اغبقيقة، (ُ
 : أف ال يصلح كقوع "كل" موقعها،كضابطها

 باؼباء كاؼبراد ،[َّ :األنبياء]﴾ًء كيلَّ شىطءو حىطٍّ آٱؼب ًمنى  كىجىعىلنىا ﴿ تعاىل: قولو كبو
 اؼباء كل  ال اؼبينٌ 

 الست راؽ األفراد، (ِ
 كضابطها: أف يصلح كقوع "كل" موقعها حقيقةن 

 كل  باإلنساف كاؼبراد ،[ِٖ :النساء]﴾اٱإًلنٰسني ضىعًيفن  كىخيًل ى ﴿ تعاىل: قولو كبو
 اإلنساف
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 خصائص األفراد،الست راؽ  (ّ
كضابطها: أف يصلح كقوع "كل" موقعها ؾبازان، كذلك للمبال ة يف اؼبدح أك 

 الذـ
 كبو: أنت الرجل علمان، كاؼبراد بالرجل كل الرجل ؾبازان للمدح

 ،[ِ البقرة:]﴾فيو بى ٰذًلكى ٱلًكٰتبي الى رىي﴿ تعاىل: قولوكقد مثل بعض النحاة ّٔذا 
 عبميع حاكيان  لكونو مدحو يف مبال ةن  ؾبازان  الكتاب كل  بالكتاب كاؼبراد

 اؼبمدكحة الكتب خصائص
 كىو: اعبمعة من الناس الذين أمرىم كاحد )قالو اعبوىرم( مناط"صبعو " "النم " -ٔ

 كقيل: ضرب من القس 
 (النم ) :فيو قل عٌرفت (من )ػف : ولو ق كذلك

 د التعريف، كىط نوعاف:قد ت اد "اؿ" فبل تفي -ٕ
 ، ال ائدة البلزمة (ُ

o و،فارؽ ما تصحبفهط الت 
  ،كالت يف علم 

 البلت )اسم صنم كاف دبكة ككاف يعبد يف اعباىلية( كبو:
 كالعٌ ل )اسم صنم كاف دبكة ككاف يعبد يف اعباىلية( 
 كالسموأؿ )اسم رجل( 
 كاليسع )اسم رجل( 
 ،أك كالت يف األظباء اؼبوصولة 

 اكالت ككبومه كبو: الذم
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o ألف تعريف اؼبوصوؿ إمنا ىو بالصلة ال بػ"اؿ" على األصح 
o :كأما "ا ف" فالنحاة اختلفوا 

 لتعريف اغبضور )للعهد اغبضورم( فذىب قـو إىل أف "اؿ" فيها 
 كذىب ابن مالك كفاقان لل جاج إىل أف "اؿ" فيها زائدة الزمة 

 -كا أعلم-كالراجح القوؿ األكؿ 
  : ولو ق كذلك

"    الػػػبلت" ثٌ  "الػػػذين"ك "ا ف"ك...  "البلتػ"كػػػ الزمػػػان  تػػػ اد كقػػػد( َُٕ)
. 

 كىط: الت أمكنت أف تفارؽ ما تصحبو ال ائدة غري البلزمة، (ِ
o ،ك يادهتا يف بعض األعبلـ اؼبنقولة للضركرة يف الشعر 

 كقوؿ الشاعر: كلقد هنيتك عن بنات األكبر
 ةأكبنات أكبر علم لنوع من الكم    

 ...  (األكبر بنات)ػك كالضطرارو ( َُٖ) : ولو ق كذلك
o  ٌأك للمح اؼبعن األصلط 

 كػ: الفضل كاغبارث كالنعماف
  كزيادهتا ظباعية ال يقاس عليو غريه، لكن ذىب بعض النحاة إىل

 جواز القياس
  قوؿ فيمن اظبو صاحل جاء الصاحل، نلمع يف ذلك نفي وز لنا أف

 معن الصبلح يف اؼبٌسمى
  : ولو ق كذلك

          نقػػػبل عنػػػو كػػػاف قػػػد مػػػا للمػػػح...  دخػػػبل عليػػػو األعػػػبلـ كبعػػػض( َُٗ)
. 
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      سػػٌياف كحذفػػو ذا فػػذكر...  (الٌنعمػػاف)ك (اغبػػارث)ك (الفضػػل)ػكػػ( َُُ)
. 

o  ،كك يادهتا يف التميي  اضطراران 
 كقوؿ الشاعر: طبت النفس يا قيس

 (مالٌسر  قيس يا النفس طبت)ك كذا : ولو ق كذلك
 ؿ" ال ائدة البلزمة ىط: "اؿ" لل لبة الت دخلت على بعض األعبلـ،كمن نوع "ا  -ٖ

 كاؼبكاف اؼبسمى بالعقبة رسوؿكاؼبراد ّٔما مدنية ال اؼبدنية كالعقبة، كبو:
 ك"اؿ" ال ربذؼ إال يف النداء أك اإلضافة

 (تقوؿ: يا عقبة )ىذه مدنية رسوؿ ا
  : ولو ق كذلك

  ربػذؼ قػد غريمهػا كيف ،أكجػب...  فتضػ أك تناد إف ذم "أؿ" كحذؼ( ُُِ)
. 
 كقد يكوف العلم لل لبة أيضان مضافان، -ٗ

كػ: ابن عمر كابن عباس كابن مسعود، فإنو غلب على "العبادلة" دكف غريه من 
 أكالدىم.
  : ولو ق كذلك

      (العقبػػػػة)ػكػػػػ "أؿ" مصػػػػحوب أك مضػػػػاؼ...  بال لبػػػػوٍ  علمػػػػان  يصػػػػري كقػػػػد( ُُُ)
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
   خػػػػػرب :(عػػػػػاذر)ك (زيػػػػػد) :بتػػػػػدأ( مُُّ)
       كالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين ،مبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأ كأٌكؿ( ُُْ)
   كقػػػػد ،النفػػػػط كاسػػػػتفهاـك  ،كقػػػػس( ُُٓ)
   خػػرب الوصػػف كذا أ،مبتػػد كالثػػاين( ُُٔ)
      باالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا مبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأ كرفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا( ُُٕ)
،     الفائػػػػػػػػدة اؼبػػػػػػػػتمٌ  اعبػػػػػػػػ ء :كاػبػػػػػػػػرب( ُُٖ)
    صبلػػػػػػػػػػوٍ  كيػػػػػػػػػػأيت ،يػػػػػػػػػػأيت كمفػػػػػػػػػػردان ( ُُٗ)
    اكتفػػػػػػػػى معػػػػػػػن إيٌػػػػػػػاه تكػػػػػػػن إفك ( َُِ)
    كإف ،فػػػػػػػػػػػػػارغ اعبامػػػػػػػػػػػػػد كاؼبفػػػػػػػػػػػػػرد( ُُِ)
    تػػػػػػػػػػبل حيػػػػػػػػػػث مطلقػػػػػػػػػػان  كأبرزنػػػػػػػػػػو( ُِِ)
    جػػػػػرٌ  حبػػػػػرؼ أك بظػػػػػرؼ كأخػػػػػربكا( ُِّ)
    خػػػػػػػػربا زمػػػػػػػػافو  اسػػػػػػػػم يكػػػػػػػػوف كال( ُِْ)
ٍه    بػػػػػػػػػػػػػػالٌنكر  االبتػػػػػػػػػػػػػػدا جيػػػػػػػػػػػػػػوز كال( ُِٓ)
  (لنػا خػلٌ  مػا)فػػ (فػيكم؟ فىن  ىل)ك( ُِٔ)
  عمػػػل)ك (خػػػري اػبػػػري يف رغبػػػة)ك( ُِٕ)
   تػػػػػػؤخرا أف األخبػػػػػػار يف كاألصػػػػػػل( ُِٖ)

   (اعتػػػػػػػذر مػػػػػػػن عػػػػػػػاذر زيػػػػػػػد) :قلػػػػػػػت إف 
                 (ذاف أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو ) :يف اغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
         (الٌرشػػػػػػػػػػد أكلػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػائ ) :كبػػػػػػػػػػو جيػػػػػػػػػػوز

      اسػػػػػػػػػػتقر طبقػػػػػػػػػػان  اإلفػػػػػػػػػػراد سػػػػػػػػػػول يف إف
                     باؼببتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربو  رفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ

        (شػػػػػػػػػػػػاىده كاأليػػػػػػػػػػػػادم ،بػػػػػػػػػػػػرٌ  ا)ػكػػػػػػػػػػػػ
           لػػػػػػػػػػوٍ  سػػػػػػػػػػيقتٍ  الػػػػػػػػػػذم معػػػػػػػػػػن حاكيػػػػػػػػػػةن 
"      ككفػػػػػػػػػػى حسػػػػػػػػػػ  ا نطقطػ"كػػػػػػػػػػ ّٔػػػػػػػػػػا

         مسػػػػػػػػػػػتكن ضػػػػػػػػػػػمريو  ذك فهػػػػػػػػػػػو يشػػػػػػػػػػػت 
                ؿبٌصػػػػػػػػػػػػػػبل لػػػػػػػػػػػػػػو معنػػػػػػػػػػػػػػاه لػػػػػػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػػػػػػا

      (اسػػػػػػػػػتقر) أك (كػػػػػػػػػائن) معػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػاكين
              فػػػػػػػػػػػػػػػػأخربا يفػػػػػػػػػػػػػػػػد كإف ،جثػػػػػػػػػػػػػػػػةو  عػػػػػػػػػػػػػػػػن
             (هٍ منػػػػػػػػػػر  زيػػػػػػػػػػدو  عنػػػػػػػػػػد)ػكػػػػػػػػػػ تفػػػػػػػػػػد مل مػػػػػػػػػػا
            (عنػػػػػػػػػػػػػػػػدنا الكػػػػػػػػػػػػػػػػراـ مػػػػػػػػػػػػػػػػن رجػػػػػػػػػػػػػػػػل)ك

        يقػػػػػػػػػػػل مل مػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػيقس ،(يػػػػػػػػػػػ ين بػػػػػػػػػػػرٌ 
           ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررا ال إذ التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌوزكا

 االبتداء
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   اعبػػػػػػ ءاف يسػػػػػػتوم حػػػػػػني فامنعػػػػػػو( ُِٗ)
    اػبػػػػربا كػػػػاف الفعػػػػل مػػػػا إذا كػػػػذا( َُّ)
   ابتػػػػدا الـ لػػػذم مسػػػػندان  كػػػاف أك( ُُّ)
  (كطػػر يل)ك (درىػػم عنػػدم) ككبػػو:( ُِّ)
   مضػػػػػػػػػمر عليػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػاد إذا كػػػػػػػػػذا( ُّّ)
   التصػػػػػػػػديرا يسػػػػػػػػتوجب إذا كػػػػػػػػذا( ُّْ)
   أبػػػػػػػػػػػدا قػػػػػػػػػػػٌدـ اصػػػػػػػػػػػور كخػػػػػػػػػػػرب (ُّٓ)
   كمػػػػػا جػػػػػائ ٌ  يعلػػػػػم مػػػػػا كحػػػػػذؼ( ُّٔ)
   (دنػف) قػل: (زيػد؟ كيػف) جواب كيف( ُّٕ)
   اػبػػػرب حػػػذؼ غالبػػا "لػػػوال" كبعػػد( ُّٖ)
"   مػػػػعٍ " مفهػػػػـو عٌينػػػػت كاك كبعػػػػد( ُّٗ)
    خػػػػػػػػػربا يكػػػػػػػػػوف ال حػػػػػػػػػاؿ كقبػػػػػػػػػل( َُْ)
   أت)ك (مسػػػػػيئان  العبػػػػػد ضػػػػػر )ػكػػػػػ( ُُْ)
           بػػػػػػػػػػػػػػأكثرا أك بػػػػػػػػػػػػػػا نني كأخػػػػػػػػػػػػػػربكا( ُِْ)

. 

               بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادمط كنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا عرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
            منحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمالو قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أك
   (من ػػػػػػػدا يل مػػػػػػػن)ػكػػػػػػػ الٌصػػػػػػػدر الـز أك

                   اػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدـ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ملتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
                  خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب مبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
           (نصػػػػػػػػػػػػػريا علمتػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػن أيػػػػػػػػػػػػػن)ػكػػػػػػػػػػػػػ
                (أضبػػػػػػػػػػػػػدا اتبػػػػػػػػػػػػػاع إال لنػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػا)ػكػػػػػػػػػػػػػ
    (؟عنػػػػػػدكما مػػػػػػن) بعػػػػػػد (زيػػػػػػد) :تقػػػػػػوؿ
         عػػػػػػػػػػػرؼ إذ عنػػػػػػػػػػػو اسػػػػػػػػػػػت ين (زيػػػػػػػػػػػد)ػفػػػػػػػػػػػ

      اسػػػػػػػػػػػػتقر ذا ديػػػػػػػػػػػػني نػػػػػػػػػػػػصٌ  كيف ،حػػػػػػػػػػػػتم
       (صػػػػػػػػنع كمػػػػػػػػا صػػػػػػػػانع كػػػػػػػػلٌ ) :كمثػػػػػػػػل
             أضػػػػػػػػػػػػػمرا قػػػػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػػػػربه الػػػػػػػػػػػػػذم عػػػػػػػػػػػػػن

          (بػػػػػػػػػػػػػػػاغبكمٍ  منوطػػػػػػػػػػػػػػػا اغبػػػػػػػػػػػػػػػ ٌ  يػػػػػػػػػػػػػػػينتبي
                     (شػػػػػػػػػػعرا سػػػػػػػػػػراة ىمػ)كػػػػػػػػػػ كاحػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػن

. 
 

 مسائل: فيو
 اؼببتدأ ىو: اؼبسند إليو الذم مل يسبقو عامل لفظط، -ُ

 ركبو: زيده عاذره من اعتذ
مذىب سيبويو كصبهور البصريني أف اؼببتدأ مرفوع باإلبتداء، فالعامل يف اؼببتدإ  -ِ

 ىب يف ىذه اؼبسألة.اؼبذىب أعدؿ اؼبذمعنوم، كىذا ا
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 للمبتدإ طبسة أحكاـ: -ّ
 كجوب رفعو (ُ
 كجوب كونو معرفةن أك نكرةن مفيدةن  (ِ
 جواز حذفو إف دٌؿ عليو دليل (ّ
 كجوب حذفو يف مواضع (ْ
 األصل يف اؼببتدإ أف يتقدـ على اػبرب (ٓ

 إىل قسمني: بالنسبة إىل اػبرب ينقسم اؼببتدأ -ْ
 سٌد مسٌد اػبرب( مبتدأ لو مرفوع ِ  مبتدأ لو خرب (ُ

اؼببتدأ لو خرب ىو: أف يكوف اؼببتدأ غري صفة مقدمة حبرؼ استفهاـ أك نفط،  -ٓ
 كىو على  بل ة أقساـ:

 صريح، أم: ليس ضمريان منفصبلن كال مؤٌكالن  (ُ
 كبو: اي ربُّنا كؿبمده نبيُّنا كاإلسبلـي دينينا

 ضمري منفصل (ِ
 كبو: أنت ؾبتهد

 موصوؿ كصلتو مؤٌكؿ، أم: من حرؼ (ّ
 لكم خري كصيامكم أم: ،[ُْٖ البقرة:]﴾لَّكيم خىري تىصيوميواٍ   كىأىف﴿ تعاىل: قولو كبو
  اجتهادؾ عندم أم: ؾبتهد، أنك عندم ككبو: 

مسبوقة بنفط أك  اؼببتدأ لو مرفوع سٌد مسٌد اػبرب ىو: أف يكوف اؼببتدأ من صفة -ٔ
 استفهاـ عند البصريني.

 ما قائم ال يدكف ؛ يدافما قائم ال ؛أقائم أنتما؟ ؛أسار ذاف؟ كبو:
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 اعب ءاف )أم: الصة كاؼبرفوع بعدىا( إذا كانا من االسم اؼبفرد فلو كجهاف: -ٕ
 الصفة مبتدأ كاؼبرفوع بعدىا فاعل أك نائب فاعل سٌد مسٌد اػبرب (ُ
 الصفة خرب مقدـ كاؼبرفوع بعدىا مبتدأ مؤخر (ِ

 كبو: أقائم زيد
ة مبتدأ كاالسم بعدىا  ءاف غري اؼبطابقة في ب أف تكوف الصفكإذا كاف اعب

 مرفوع سٌد مسٌد اػبرب
 كبو: أقائم ال يداف؟، أقائم ال يدكف؟

للمبتدإ لو مرفوع سٌد مسٌد ف اإلستفهاـ أك النفط األخفش كالكوفيوف ال يشرتطو  -ٖ
 اػبرب،

 شدتقوؿ: فائ  أكلو الر 
 (الٌرشد أكلو فائ ) :كبو جيوز : ولو ق كذلك

 اػبرب ىو: ما أسند إىل اؼببتدإ -ٗ
سيبويو كتبعو ابن مالك كغريه إىل أف اؼببتدأ ىو الذم رفع اػبرب كىو  كذىب
 راجح

 سبعة أحكاـ:ػبرب اؼببتدإ  -َُ
 كجوب رفعو (ُ
 أف األصل فيو أف يكوف نكرة مشتقة كقد يكوف جامدان  (ِ
 األصل فيو مطابقتو للمبتدإ إفرادان كتثنية كصبعان كتذكريان كتأنيثان  (ّ
 جواز حذفو إف دٌؿ عليو دليل (ْ
 يف مواضع كجوب حذفو (ٓ
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 تعٌدده كاؼببتدأ كاحد جواز (ٔ
  : ولو ق كذلك

             (شػػػػػػعرا سػػػػػػراة ىمػ)كػػػػػػ كاحػػػػػػد عػػػػػػن...  بػػػػػػأكثرا أك بػػػػػػا نني كأخػػػػػػربكا( ُِْ)
. 
 كقد يتقدـ عليو جوازان أك كجوبان  األصل فيو أف يتأخر عن اؼببتدإ (ٕ

 خرب اؼببتدإ  بل ة أقساـ: مفرد كصبلة كشبو صبلة -ُُ
 صبلةن كال شبو صبلةاػبرب اؼبفرد ىو: ما ليس  -ُِ

 كىو نوعاف: جامد كمشت 
o كاؼبراد باعبامد: ما ليس فيو معن الوصف 

 كبو: ىذا ح ر
  إال إذا كاف يف معن اؼبشت  ،بتدإاؼبكىو ال يتضمن ضمريان يعود إىل 

 فيتضمنو.
 (أسد، أم: ش اع )ىذا مذىب البصرينيكبو: علٌط 

  طلقان م يتحمل الضمري عندىم أف اعبامدفكأما الكوفيوف ، 
 كالراجح قوؿ البصريني

 للمبتدإ كغري اؼبطابقة كإذا مل يتضمن الضمري في وز لل رب اؼبطابقة 
 ماف: عامل كمتعلمقمر آيتاف من آيات ا، الناس قسكبو: الشمس كال

  فيما سوامهاكال خري
o كاؼبراد باؼبشت  ىو: ما فيو معن الوصف 

 كبو: زيد ؾبتهد
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 ،ؼببتدإ، إال إذا رفع الظاىر فبل يتحملوكىو يتحمل ضمريا يعود إىل ا
 كبو: زيد ؾبتهد أبوه

كمى ربمل اػبرب ضمري اؼببتدإ ل مٍت مطابقتو لو إفرادان كتثنيةن كصبعان كتذكريان 
 كتأنيثان 
 علط ؾبتهد، فاطمة ؾبتهدة كبو:
 التلميذاف ؾبتهداف، التلميذتاف ؾبتهدتاف 
 التبلميذ ؾبتهدكف، التلميذات ؾبتهدات 

  : ولو ق كذلك
          مسػػػػػػتكن ضػػػػػػمريو  ذك فهػػػػػػو يشػػػػػػت ...  كإف ،فػػػػػػارغ اعبامػػػػػػد كاؼبفػػػػػػرد( ُُِ)

. 
 اػبرب اعبملة ىو: ما كاف صبلةن فعلية أك صبلةن اظبية -ُّ

o فاألكؿ، كبو: ا يعلم 
o كالثاين، كبو: العامل خلقو حسن 
واقعة خربان: أف تكوف مشتملة على راب  يربطها باؼببتدإ، يشرتط يف اعبملة ال -ُْ

 كركاب  اػبرب باؼببتدإ ستة أنواع:
 الضمري البارز، (ُ

 كبو: الكري ؿبمود خلقو
 الضمري اؼبسترت، (ِ

 اغب  يعلو، أم: ىوكبو: 
 اسم اإلشارة، (ّ

 [ِٔ األعرؼ:]﴾خىريه  ٰذًلكى  ٱلتَّقوىلٰ  اسي كىلًبى ﴿ تعاىل: قولو كبو
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 إعادة اؼببتدإ بلفظو، (ْ
  [ِ-ُ :اقةاغب]﴾قَّةي آٱغبى  مىا * قَّةي آٱغبى ﴿ تعاىل: قولو كبو

 عناهدبإعادة اؼببتدإ  (ٓ
 ، قويل اغب  أحب إىل من كل أحدكبو: نطقط ا حس  ككفى

 إعادة اؼببتدإ بلف  أعٌم منو (ٔ
 عبد ا نعم الرجلكبو: 

 تنبيه:
  كقد تكوف اعبملة الواقعة خربان نفس اؼببتدإ يف اؼبعن فبل حيتاج إىل الراب 

 [ُ بلص:اإلخ]﴾أحد ا ىو قل﴿ تعاىل: قولو كبو
 كقيل فيها راب  كىط: إعادة اؼببتدإ دبعناه، كقولك: نطقط ا حس  ككفى 

  : ولو ق كذلك
          (ككفػػػػػى حسػػػػػ  ا نطقػػػػػط)ػكػػػػػ ّٔػػػػػا...  اكتفػػػػػى معػػػػػن إيٌػػػػػاه تكػػػػػن كإف( َُِ)

. 
 اػبرب شبو اعبملة ىو: اػبرب من الظرؼ كاعبار كآّركر، -ُٓ

 [ِ :الفاربة]﴾ اغبمد﴿ قولو:ك  ،[ِْ :األنفاؿ]﴾نكيممً  أىسفىلى  كىٱلرَّكبي  ﴿ تعاىل: قولو كبو

 كيف ىذه اؼبسألة أقواؿ:
 أف اػبرب نفس الظرؼ كاعبار كآّركر كحدمها (ُ
 أف اػبرب ىو ؾبموع الظرؼ كاعبار كآّركر مع متعلقهما (ِ
أف اػبرب ىو اؼبتعل  اذكؼ، )كرجح ىذا القوؿ ابن ىشاـ األنصارم يف  (ّ

كالصحيح أف اػبرب يف اغبقيقة متعلقهما : "أكضح اؼبسالك( قاؿ فيو
 اذكؼ.
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  : ولو ق كذلك
       (استقر) أك (كائن) معن ناكين...  جرٌ  حبرؼ أك بظرؼ كأخربكا( ُِّ)

. 
 خيرب مظركؼ اؼبكاف عن أظباء اؼبعاين كعن أظباء األعياف -ُٔ

o فاألكؿ، كبو: اػبري أمامك 
o  :السكني ربت الكرسطٌ كالثاين، كبو 

 ال ماف فبل خيرب ّٔا إال عن أظباء اؼبعاينكأما ظركؼ 
، السفر غدان، الوصوؿ بعد غدو   كبو: الصـو اليـو

، إ ار ّٔا عن أظباء األعياف ال إذا حصلت الفائدة باإلخبفبل تقوؿ: زيد اليـو
 في وز.

 كبو: الليلة اؽببلؿ، أم: رؤية اؽببلؿ
  : ولو ق كذلك

                فػػػػػػػػػأخربا يفػػػػػػػػػد كإف ،جثػػػػػػػػػةو  عػػػػػػػػػن...  خػػػػػػػػػربا زمػػػػػػػػػافو  اسػػػػػػػػػم يكػػػػػػػػػوف كال( ُِْ)
. 
 اؼببتدأ يكوف نكرةن مفيدةن،   -ُٕ

 كربصل الفائدة بأحد من أربع كعشرين أمران:
 أف يتقدـ اػبرب عليها، كىو ظرؼ أك جار كؾبركر (ُ

 كبو: يف الدار رجل كعند زيد منرة
 أف يتقدـ على النكرة حرؼ استفهاـ (ِ

 كبو: ىل فىن فيكم؟
 أف يتقدـ عليها نفط (ّ

 ا خٌل لناكبو: م
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 أف توصف (ْ
 عندنا كبو: رجل من الكراـ

 أف تكوف عاملةن  (ٓ
 كبو: رغبة يف اػبري خري

 أف تكوف مضافة (ٔ
 كبو: عمل بٌر ي ين

  : ولو ق كذلكىذا ما ذكر ابن مالك يف ألفيتو، 
             (هٍ منػػػػػػر  زيػػػػػػدو  عنػػػػػػد)ػكػػػػػػ تفػػػػػػد مل مػػػػػػا...  هٍ بػػػػػػالٌنكر  االبتػػػػػػدا جيػػػػػػوز كال( ُِٓ)
    (عنػػدنا الكػػراـ مػػن رجػػل)ك...  (لنػػا لٌ خػػ مػػا)ػفػػ (؟فػػيكم فػػىن  ىػػل)ك( ُِٔ)
     يقػػػل مل مػػا كلػػيقس ،(يػػ ين بػػرٌ ...  عمػػل)ك (خػػري اػبػػري يف رغبػػة)ك( ُِٕ)

.  
 أف تكوف اسم شرط (ٕ

 كبم: من يقم أقم معو
 أف تكوف جوابان  (ٖ

 كبو أف يقاؿ: من عندؾ؟ 
 رجل عندم فتقوؿ: رجل، كالتقدير: 

 أف تكوف عامةن  (ٗ
 كبو: كل ديوت

 قصد ّٔا التنويعأف ي (َُ
 كبو:  وب لبست ك وب بعت
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 أف تكوف دعاء (ُُ
 [َُّ :الصفات]﴾يىاًسنيى  ًإؿ عىلىىٰ   سىٰلمه ﴿ تعاىل: قولو كبو

 [ُ :اؼبطففني]﴾ميطىفًّْفنيى لّْل كىيله ﴿ تعاىل: قولو ككبو
 أف يكوف فيها معن التع ب (ُِ

 كبو: ما أحسن زيدان!
 أف تكوف خلفان من موصوؼ (ُّ

 كبو: مؤمن خري من كافر
 أف تكوف مصٌ رة (ُْ

 كبو: ريجيله عندنا
 أف تكوف يف معن اصور (ُٓ

 كبو: شطء جاء بك، كالتقدير: ما جاء بك إال شطء
 أف يقع قبلها كاك اغباؿ (ُٔ

 كبو: سارينا كقبم قد أضاء
 أف تكوف معطوفة على معرفة (ُٕ

 كبو: زيد كرجل قائماف
 أف تكوف معطوفة على كصف (ُٖ

 كبو: سبيمٌط كرجل يف الدار
 يها موصوؼعطف علأف ي (ُٗ

 كبو: رجل كامرأة طويلة يف الدار
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 أف تكوف مبهمة (َِ
 كبو: رجل بيننا لو ماؿ كثري

 ال"أف تقع بعد "لو  (ُِ
 ال علم صار الناس كالبهائمكبو: لو 

 أف تقع بعد فاء اعب اء (ِِ
 ري فعري يف الرباطكبو: إف ذىب ع

 الـ اإلبتداء أف تدخل على النكرة (ِّ
 كبو: لرجل قائم

 يةأف تكوف بعد "كم" اػبرب  (ِْ
 كخالة فدعاء قد حلبت علٌط عشار كبو: كم عمة لك يا جرير

 لل رب  بلث حاالت: -ُٖ
 التأخر، كىو األصل (ُ
 التقدـ (ِ
 جواز التقدي كالتأخري، كذلك فيما فقد فيو موجبهما (ّ

 كقولك: زيد قائم أك قائم زيد
 جيب تأخري اػبرب يف أحد عشر موضعان: -ُٗ

 لتباسو باؼببتدإا أف خياؼ (ُ
 ال قرينةك  أك متساكيني كذلك إذا كانا معرفتني

 كبو: زيد أخوؾ أفضل منك أفضل ميٌن 
 



 73 |   ألفية ابن مالك بدائع المسالك في تيضيح

 

 

 اؼببتدإ بالفاعل لتباسأف خياؼ ا (ِ
  كبو: زيد قاـ

 معنن أك  لفظان  أف يقرتف بػ"إال" (ّ
 [ُْْ :عمراف آؿ]﴾ؿبيىمَّده ًإالَّ رىسيوؿه  كىمىا ﴿ تعاىل: قولو فاألكؿ، كبو 
 [ُِ :ىود]﴾نىًذيره  أىنتى   آًإمنَّى ﴿ تعاىل: قولو كالثاين، كبو 
 أف يكوف اؼببتدأ مستحقان للتصدير (ْ

 :إما بنفسو، أم: من األظباء اؼبستحقة للتصدير كىط أربعة 
 ما تع بية،  [1

 كبو: ما أحسن زيدان 
 كأظباء اإلستفهاـ،  [2

 كبو: من يف الدار؟
 كأظباء الشرط،  [3

 كبو: من يقم أقم معو
 ككم اػبربية،  [4

 !كبو: كم عبيد ل يد
 ،أك ب ريه 

 ليو(ئم )لدخوؿ الـ االبتداء عل يد قا كبو:
 إىل األظباء اؼبستحقة للتصدير( غبلـ من يف الدار )إلضافتو 

 أف يكوف اؼببتدأ ىو "مذ" أك "منذ" (ٓ
 كبو: ما رأيتو مذ يوماف أك منذ يوماف
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 أف يكوف اؼببتدأ ضمري متكلم أك ـباطب ـبرب عنو بػ"الذم" كفركعو (ٔ
 ربسنو كبو: أنا الذم عرفوين، أنت الذم تدعط ماال

 أف يكوف اػبرب طلبان  (ٕ
 كبو: زيد اضربو، زيد ال هتنو

 أف يكوف اؼببتدأ دعاء (ٖ
 كبو: سبلـ عليكم، كيل لكم

 أف يكوف اػبرب متعٌددان للمبتدإ الواحد (ٗ
 الرماف حلوه حامضه كبو: 

 أف يقع بني اؼببتدإ كاػبرب ضمري الفصل (َُ
 كبو: زيد ىو اؼبنطل 

 أف يكوف اػبرب مقرتنان بالباء ال ائدة (ُُ
 كبو: ما زيد بقائم

 جيب تقدي اػبرب يف تسعة مواضع: -َِ
 أف يكوف اػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ نكرة غري مفيدة (ُ

 كبو: يف الدار رجل، عندؾ ماؿ
 لفظان أك معنن أف يقرتف اؼببتدأ بػ"إال"  (ِ

 كبو: ما لنا إال اتباع أضبد، إمنا عندؾ زيد
 أف يكوف اػبرب من األظباء اؼبستحقة للتصدير (ّ

 زيد؟ كبو: أين
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 أف يعود ضمري متصل باؼببتدإ على بعض اػبرب (ْ
 [ِْ :ؿبمد]﴾أىقفىاؽبيىا قػيليوبو   عىلىىٰ   أـى﴿ تعاىل: قولو كبو

 أف يكوف اػبرب ىو "مذ" أك "منذ" )يف قوؿ ال جاج( (ٓ
 كبو: ما لقيتو مذ يوماف أك منذ يوماف

 أف يقرتف اؼببتدأ بفاء اعب اء بعد "أما" (ٔ
 ما يف اؼبس د ف الدكبو: أما يف الدار ف يد، أ

 أف يكوف اػبرب اسم إشارة إىل اؼبكاف (ٕ
 إبراىيم كبو: ىنا ؿبمد، ىناؾ علٌط، شبة

 أف يقع ذلك يف مثل، (ٖ
 كبو قوؽبم: يف كل كاد أ ر من  علبة

 باػبرب الـ االبتداء على خبلؼ األصل فيهاأف تقرتف  (ٗ
 كبو: لقائم زيد

 أف ؼبا علم من اؼببتدإ كاػبرب  بلث حاالت: -ُِ
 غبذؼجواز ا (ُ
 كجوب اغبذؼ (ِ
 ، امتناع اغبذؼ (ّ

  كذلك فيما إذا كانت صبلة اؼببتدإ كاػبرب خربان عن ضمري شأف فإنو ال
كوف منهما ىذه اعبملة كال حذؼ لذين تحذؼ اؼببتدإ كاػبرب ال جيوز

 [ُ اإلخبلص:]﴾أحد ا ىو قل﴿ تعاىل: قولو كبو، أحدمها
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 أحدمها، حذؼ جيوزإذا كاف بني اؼببتدإ كاػبرب ضمري الفصل فبل  أك 
 كبو: زيد ىو آّتهد

 جيوز حذؼ اؼببتدإ يف  بل ة مواضع: -ِِ
 يف جواب اإلستفهاـ (ُ

اًميىةي   نىاره  * ًىيىو مىا أىدرىٰىكى  آكىمى ﴿ تعاىل: قولو كبو  ىط أم: ،[ُُ-َُ :القارعة]﴾حى
 حامية نار

 بعد فاء اعبواب (ِ
 ،[ْٔ :فصلت]﴾فػىعىلىيهىا ءى آأىسى  نكىمى  ۦ فىًلنىفًسوً  اٰصًلحن   عىًملى   مَّن﴿ تعاىل: قولو كبو
 عليها كإساءتو لنفسو فعملو أم:

 بعد القوؿ (ّ
 ألىكًَّلنيا ًطريي اأىس  ىو أم: ،[ِْ :النحل]﴾كًَّلنيى ٱألى  ًطريي أىسٰ   قىاليواٍ ﴿ تعاىل: قولو كبو

 جيب حذؼ اؼببتدإ يف طبسة مواضع: -ِّ
 إذا كاف خرب اؼببتدإ ـبصوص "نعم" ك"بئس" مؤخران عنها، (ُ

 عم الرجل عبد ا، أم: ىو عبد ان كبو:
 بئس الرجل ابو جهل، أم: ىو أبو جهل 
 إذا كاف خرب اؼببتدإ نعتان مقطوعان عن متبوعو (ِ

 كبو: رحم ا عمر العادؿ، أم: ىو العادؿ
 مرفوعان نائبان مناب الفعل إذا كاف اػبرب مصدران  (ّ

 أم: صربم صرب صبيل كبو: صرب صبيل،
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 ٌدان مسٌد اؼببتدإإذا كاف جواب القسم سا (ْ
 كبو: كا ألفعلٌن، أم: كا ديني

 سٌيما" إذا رفع االسم الواقع بعدهال"بعد  (ٓ
 زيد ىو كبو: أكـر الطبلب السيما زيد، أم:

 دليل، كذلك يف  بل ة مواضع:جيوز حذؼ اػبرب إف دٌؿ عليو  -ِْ
 إذا كاف اؼببتدأ بعد "إذا" الف ائية (ُ

 كبو: خرجت فإذا األسد، أم: حاضر
 اعبواب لئلستفهاـيف  (ِ

 كبو: من ؾبتهد؟، فيقاؿ يف اعبواب: زيد، أم: زيد ؾبتهد
 ار الكبلـإلخص (ّ

 كذلك  كظلها أم: ،[ّٓ :الرعد]﴾كىًظلُّهىا  ًئمه آدى  أيكيليهىا﴿ تعاىل: قولو كبو
 جيب حذؼ اػبرب يف أربعة مواضع: -ِٓ

 إذا كاف اؼببتدأ صرحيان يف القسم (ُ
 كبو: أدين ا ألجتهدٌف، ديني

 ف اؼببتدأ بعد "لوال"إذا كا (ِ
 كبو: لوال العلم لكاف الناس كالبهائم، أم: موجود

 أف يقع بعد اؼببتدإ كاك اؼبعية (ّ
 كل رجل كضيعتو، أم: مقرتناف كبو:
 كل امرئ كطبعو، أم: مقرتناف 
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 مسٌد اػبرب تأف يكوف اؼببتدأ مصدران كبعده حاؿ سدٌ  (ْ
 يئا، أم: حاصل عند إساءتوضر  العبد مس كبو:
  : ولو ق كذلك

             أضػػػػػػػػمرا قػػػػػػػػد خػػػػػػػػربه الػػػػػػػػذم عػػػػػػػػن...  خػػػػػػػػربا يكػػػػػػػػوف ال حػػػػػػػػاؿ كقبػػػػػػػػل( َُْ)
            (بػػػػػػػاغبكمٍ  منوطػػػػػػػا اغبػػػػػػػ ٌ  تبييػػػػػػين...  أت)ك (مسػػػػػػػيئان  العبػػػػػػػد ضػػػػػػػر )ػكػػػػػػ( ُُْ)

. 
 جيب اقرتاف اػبرب بالفاء يف أربعة مواضع: -ِٔ

 إذا كاف اؼببتدأ اظبان موصوالن  (ُ
 لكمكبو: الذم تأتونو من خري فهو دخر 

 إذا كاف اؼببتدأ نكرة موصوفة ب ري اؼبفرد (ِ
 كبو: رجل يف الدار فلو دينار

 إذا كاف اؼببتدأ نكرة مضافان إىل موصوؿ كصلتو فعل مستقبل (ّ
 كبو: كل من يأتيين فلو دينار

 إذا كاف اؼببتدأ مضافان إىل نكرة كصفتها شبو صبلة (ْ
 كل تلميذ يف اؼبدرسة فلو جائ ة كبو:
 لو فضلكل رجل عنده أدب ف 

ذىب صبهور النحاة إىل جواز تعدد اػبرب لفظان كمعنن ؼببتدإ كاحد يف اللف   -ِٕ
 كاؼبعين
  ٱلعىرشً  ذيك * ٱلوىديكدي   ىفيوري ٱل  كىىيوى  ﴿ تعاىل: قولو كبو

ى
 [ُٓ-ُْ :الربكج]﴾ً يدي ٱؼب

o  ظني يستقل كل كاحد اللف  كاؼبعن: أف يكوف اػبرب لفكمعن تعدد اػبرب يف
 منهما.
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o  لو لفظو كاحدان كمدلو  أف يكوفف اؼببتدأ كاحدان يف اللف  كاؼبعن: كمعن كو
 كاحدا، كيف ىذه اغبالة جيوز فيو العطف كتركو.

o كجيب أف كذىب بعض النحاة إىل أنو ال جيوز التعدد يف تلك اغبالة ،
 يعطف أك يقدر ؼبا عدا األكؿ مبتدءات.

o كضح يف أ كالراجح قوؿ اعبمهور كما قاؿ ابن ىشاـ األنصارم
 اؼبسالك، 

 قاؿ فيو: "كاألصح جواز تعدد اػبرب"
ىناؾ تعدد اػبرب يف اللف  دكف اؼبعن كضابطو: أال يصح اإلخبار بكل كاحد  -ِٖ

 منهما على انفراده
 كبو قوؽبم: الرماف حلو حامض

 كؽبذا النوع أحكاـ:
 ال جيوز العطف فيو (ُ
 اؼببتدأ بينها ال جيوز توس  (ِ
 اؼببتدإ ال جيوز تقدي األخبار كلها على (ّ
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 : قاؿ اؼبؤلف
   كاػبػػػػربٍ  اظبػػػان  اؼببتػػػدا "كػػػاف" ترفػػػع( ُّْ)
  "أصػبحا" "أضحى" "بات" "ظلٌ " كػ"كاف":( ُْْ)
األربعػػٍو   كىػػذم "انفػػكٌ "ك "فتػػ ( "ُْٓ)
  بػ"ما" مسبوقان  "داـ" "كاف": كمثل( ُْٔ)
   عمػػػػػػػبل قػػػػػػػد مثلػػػػػػػو مػػػػػػػاضو  كغػػػػػػػري( ُْٕ)
   رباػبػػػػػػػػػػػػػػ توٌسػػػػػػػػػػػػػػ  صبيعهػػػػػػػػػػػػػػا كيف( ُْٖ)
   النافيػػػػة "مػػػػا" خػػػػربو  سػػػػب  كػػػػذاؾ( ُْٗ)
   اصػطفط "لػيس" خػرب سب  كمنع( َُٓ)
   يف كالػػػػػنقص ،نػػػػػاقص سػػػػػواه كمػػػػػا( ُُٓ)
     اػبػػػػػرب معمػػػػػوؿ العامػػػػػل يلػػػػػط كال( ُِٓ)
   كقػػع فإ انػػو اظبػػان  الشػػاف كمضػػمر( ُّٓ)
   مػا)ػكػ حشػو يف "كاف" ت اد كقد( ُْٓ)
    اػبػػػػػػػػػػػػػػػػرب كيبقػػػػػػػػػػػػػػػػوف كحيػػػػػػػػػػػػػػػذفوهنا( ُٓٓ)
  ارتكػػب عنهػػا "مػػا" تعػػويض "أف" عػػدكب( ُٔٓ)
      من ػػػػػػـ  "كافػ"لػػػػػػ مضػػػػػػارع كمػػػػػن( ُٕٓ)

. 

       (عمػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػيدان  كػػػػػػػػػػػاف)ػكػػػػػػػػػػػػ تنصػػػػػػػػػػػبو 
       "برحػػا" "زاؿ"، "لػػيس" "صػػار"ك "أمسػػى"

        متبعػػػػػػػػػػػػػػػػػو لنفػػػػػػػػػػػػػػػػػط أك نفػػػػػػػػػػػػػػػػػى لشػػػػػػػػػػػػػػػػػبو
       (درمهػػػػػػػان  مصػػػػػػػيبان  دمػػػػػػػت مػػػػػػػا أعػػػػػػػ )ػكػػػػػػػ
     اسػػػػػػػتعمبل منػػػػػػػو اؼبػػػػػػػاض غػػػػػػػري كػػػػػػػاف إف

           حظػػػػػػػػػػػػر "داـ" سػػػػػػػػػػػػبقو ككػػػػػػػػػػػػلٌ  ،أجػػػػػػػػػػػػ 
تاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو               ال متلػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌوةن  ّٔػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطء

           يكتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػط برفػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كذك
       قفػػػػػػػػػط دائمػػػػػػػػػان  "زاؿ" "لػػػػػػػػػيس" "فػػػػػػػػػىء"
        جػػػػػػػػػػػرٌ  حػػػػػػػػػػػرؼ أك أتػػػػػػػػػػػى ظرفػػػػػػػػػػػان  إذا إال

             امتنػػػػػػػػػػػػػع أنٌػػػػػػػػػػػػػو اسػػػػػػػػػػػػػتباف مػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػوىم
       (تقػػػػػػػػٌدما مػػػػػػػػن علػػػػػػػػم أصػػػػػػػػحٌ  -كػػػػػػػػاف-

        اشػػػػػػػػتهر ذا كثػػػػػػػػريان  "لػػػػػػػػو"ك "إف" كبعػػػػػػػػد
   ( فػػػػػػػػػاقرتب بػػػػػػػػػرٌا أنػػػػػػػػػت أٌمػػػػػػػػػا) :كمثػػػػػػػػػل
                 التػػػػػـ  مػػػػػا حػػػػػذؼ كىػػػػػو ،نػػػػػوف ربػػػػػذؼ

. 
 

 وأخواتها كان
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 مسائل: فيو
 اػبرب كتنصب االسم ترفع كأخواهتا كاف -ُ

 سٌيدان  عمري  كاف  كبو:
 بذكر إال كبلمان   مرفوعها مع تتمم ال ألهنا الناقصة األفعاؿ تسمى: كأخواهتا كاف -ِ

 اؼبرفوع بذكر معها ينعقد الكبلـ فإف التامة عاؿاألف خببلؼ اؼبنصوب،
 أقساـ:  بل ة عملها شركط إىل بالنظر كأخواهتا كاف -ّ

 شرط، ببل أم: مطلقان، العمل ىذا يعمل أف (ُ
 بات، ظل، أضحى، أصبح، أمسى، الباب(، أـ )كىط كاف  شبانية: كىو
 ليس. صار،
 [ْٓ :الفرقاف]﴾قديران  ربك ككاف﴿ تعاىل: قولو كبو

 دعاء، أك هنط أك طفن يتقدمو أف بشرط ويعمل ما (ِ
 كانفكٌ  كفت  كبرح زاؿ أربعة: كىو
 إليك ؿبسنان  ا ي اؿ ال قائمان، ت ؿ ال قائمان، زيد زاؿ ما كبو:

 الظرفية، اؼبصدرية "ما" تقدـ بشرط يعملو ما (ّ
 داـ كىو:
 درمهان  مصيبان  دكامك مٌدة أع  أم: درمهان، مصيبان  مادمت أع  كبو:

 أقساـ:  بل ة تصريفها إىل بالنظر هتاكأخوا كاف -ْ
 مطلقان  يتصرؼ ال ما (ُ

 اؼبتأخرين( من ككثري الفراء )عند كداـ )باتفاؽ( ليس كىو:
 كأخواهتا زاؿ كىو: ناقصان، تصرفان  يتصرؼ ما (ِ



 ألفية ابن مالك بدائع المسالك في تيضيح | 82
 

82 | P a g e   

 مصدر كال أمر منها يستعمل ال فإهنا
 مضارعان  ؽبا أ بتوا فإهنم األقدمية( )عند كداـ

 الباقية السبعة و:كى تامان، تصرفان  يتصرؼ ما (ّ
 ،ماضيها عمل يعمل األفعاؿ ىذه من تصرؼ ما ككل
 [َِ :مري]﴾ب يِّا أؾ كمل﴿ تعاىل: قولو كبو فاؼبضارع، -
 [َٓ :اإلسراء]﴾ح ارةن  كونوا﴿ تعاىل: قولو كبو كاألمر، -
 يسري" عليك إياه "ككونك الشاعر: كقوؿ  كاؼبصدر، -
 أخاؾ" كائنان   شاشةالب يبدم من كل  "كما الشاعر: كقوؿ  الفاعل، كاسم -

 "داـ"، يف مع  كالبن "ليس" يف درستويو البن خبلفان  جائ  أخبارىنٌ  توس  -ٓ
ؤ  نىصري  عىلىينىا حىقِّا  كىكىافى ﴿ تعاىل: ا ؿاق

ي
 [ْٕ :الرـك]﴾ًمًننيى ٱؼب

 "الرٌب" بنصب [ُٕٕ :البقرة]﴾كيجيوىىكيم تػيوىلُّواٍ  أىف ٱلربَّ   ليسى ﴿ كحفص ضب ة كقرأ
 أحواؿ: ستة هتاكأخوا كاف  ػبرب -ٔ

 مسألتني: يف كذلك التأخري، كجوب (ُ
 ظاىر غري كاػبرب االسم إعراب يكوف أف [1

 عدكم صديقط كاف  كبو:
 ؿبصوران  اػبرب يكوف أف [2

تػيهيم  كىافى   كىمىا﴿ تعاىل: قولو كبو  ءن آميكى  ًإالَّ  ٱلبىيتً  ًعندى  صىبلى
 [ّٓ األنفاؿ:]﴾كىتىصًديىةن 

 كاظبو، العامل بني التوس  كجوب (ِ
 صاحبها الدار يف يكوف أف يع بين قولك: كبو يف كذلك
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  صبيعان، كاظبو الفعل على التقدـ كجوب (ّ
 اإلستفهاـ، كػ"اسم"  الصدارة، لو فبا اػبرب كاف  إذا فيما كذلك
 زيد كاف  أين كبو:

 عليهما التقدـ أك كاظبو الفعل بني التوس  جواز مع االسم عن التأخر امتناع (ْ
 صاحبها كاف  الدار يف أك اصاحبه الدار يف كاف  قولك: كبو

 التأخر أك بينهما التوس  جواز مع صبيعان  كاظبو الفعل على التقدـ امتناع (ٓ
 صبيعان، عنهما
 زيد صديقك كاف  ىل أك صديقك زيد كاف  ىل كبو:

 الثبل ة األمور جواز (ٔ
 ؿبمد صديقك كاف  ؿبمد، كاف  صديقك صديقك، ؿبمد كاف  كبو:

  حكمو، لو ألف كأخواهتا كاف السم يعطط كأقسامو الفاعل أحكاـ كل -ٕ
 لو ألف كأخواهتا كاف ػبرب يعطى كاألقساـ األحكاـ من اؼببتدإ ػبرب سب  ما ككل

 بو. باؼبفعوؿ شبيو ألنو نصبو جيب أنو غري حكمو
 مضارعان  فعلها يكوف أف فاألكثر فعلية، صبلة كأخواهتا كاف  خرب كقع إذا -ٖ

 العلـو يطلب ؿبمد زاؿ ما كبو:
 كأصبح كبات كظل كأضحى كأمسى كاف  بعد ماضيان  كأخواهتا فكا  خرب جيطء قد -ٗ

 بػ"قد" يقرتف أف فيو كاألكثر كصار،
 ذىب قد زيد كاف  كبو:

 عن خرب الواقع يف ذلك ككثر "قد" من ؾبٌردان  ماضيان  كأخواهتا كاف  خرب كقع قد -َُ
 غريه، يف كقل شرط، فعل
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بػيرى   كىافى   ًإف﴿ تعاىل: قولو كبو فاألكؿ، -  [ُٕ :يونس]﴾قىاًمطمَّ  كيمعىلىي كى
 احتملوا" أىلها كأضحى خبلء "أضحت الشاعر: قوؿ كبو كالثاين، -

 أمور: بستة أخواهتا سائر بني من "كاف" ربتص -ُُ
 بشرطني: ت اد قد أهنا (ُ

 اؼباضط بلف  تكوف أف [1
 كؾبركران  جاران  ليسا الكبلـ( )حشو متبلزمني شيئني بني تكوف أف [2

o التع ب كفعل "ما" بني ت اد ما كأكثر 
 تقدـ من علم أصحٌ  كاف  ما و:كب

o تعمل ال أهنا بال ائدة: كاؼبراد التأكيد، معناىا ال ائدة كاف  أف كاعلم 
 شيئان 

 الشرطيتني ك"لو" "إف" بعد ذلك ككثر خربىا كيبقى كاظبها ىط ربذؼ أهنا (ِ
 كاف  إف كالتقدير: فشٌر، شرٌان  كإف ف ري خريان  إف بأعماؽبم  يوفؾب الناس كبو:

 شرٌان  عملهم كاف  فكإ خريان  عملهم
 من خاسبان  اؼبلتمس كاف  كلو كالتقدير: حديد، من خاسبان  كلو التمس ككبو:
 .حديد

 ال ائدة "ما" منها ضكيعو  ،كخربىا اظبها كيبقى كحدىا ربذؼ قد أهنا (ّ
 اؼبصدرية "أف" بعد كذلك
 تفت ر ماؿ ذا كنت  ألف األصل: تفت ر، ماؿ ذا أنت عما كبو:

 ال ائدة "ما" اعبميع من كيعوض معان، كخربىا كاظبها ىط ربذؼ قد أهنا (ْ
 الشرطية، "إف" بعد كذلك
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 غريه تفعل ال كنت  إف ىذا افعل كاألصل: ال، إما ىذا افعل قوؽبم: مثل يف
 عوض، ببل كخربىا كاظبها ىط ربذؼ قد أهنا (ٓ

 كإف، أعاشره إينٌ  اعباىل: فيقوؿ األخبلؽ، فاسد فإنو فبلنان  تعاشر ال تقوؿ:
 األخبلؽ فاسد كاف  كإف أم:

 كأال بالسكوف ؾب كمان  يكوف أف بشرط منها، اؼبضارع نوف حذؼ جيوز أهنا (ٔ
 متصل، ضمري كال ساكن بعده يكوف
 أكن كمل كاألصل: ،[َِ :مري]﴾ب يِّا أؾ كمل﴿ تعاىل: قولو كبو

 كؾبركر جار كال بظرؼ ليس الذم خربىا عموؿم كأخواهتا كاف  يلط أف جيوز ال -ُِ
 كالكوفيني البصريني عند كاف  إيبلؤه جاز كؾبركران  جاران  أك ان ظرف عموؿاؼب كاف  فإف
 راغبان  زيد فيك كاف  مقيمان، عندؾ كاف  كبو:
  : ولو ق كذلك

         جرٌ  حرؼ أك أتى ظرفان  إذا إال...  اػبرب معموؿ العامل يلط كال( ُِٓ)
. 
 ٌكلوفأ خربىا معموؿ كأخواهتا كاف  كيل أنو ظاىره ما العرب لساف من كرد إذا -ُّ

 الشأف ضمري ىو مسترتان  ضمريان  "كاف" يف أف على
 آكبلن  زيد طعامك كاف  كبو:
  : ولو ق كذلك

           امتنع أنٌو استباف ما موىم...  كقع فإ انو اظبان  الشاف كمضمر( ُّٓ)
. 
 كال ؽبا فاعل أنو على إليو سنداؼب برفع فتكتفط تامة، األفعاؿ ىذه تكوف قد -ُْ

 ما كىط: تامة، ترد فلم النقص ل مت قد منها، أفعاؿ  بل ة إال اػبرب إىل ربتاج
 كليس. زاؿ، كما فت ،



 ألفية ابن مالك بدائع المسالك في تيضيح | 86
 

86 | P a g e   

 ا يت: التفصيل على امعناى ت ريت إذا كذلك
 حصل دبعن: كاف، (ُ
 اؼبساء يف دخل دبعن: أمسى، (ِ
 الصباح يف دخل دبعن: أصبح، (ّ
 الضحى يف دخل دبعن: أضحى، (ْ
 استمر دبعن: ظل، (ٓ
 ليبلن  ن ؿ دبعن: بات، (ٔ
 انتقل دبعن: صار، (ٕ
 بقط دبعن: داـ، (ٖ
 انفصل دبعن: انفك، (ٗ

 ذىب دبعن: برح، (َُ
 [ُٕ :الرـك]﴾ًبحيوفى تيص  كىًحنيى   سبيسيوفى  ًحنيى  ٱللَّوً  حٰىنى فىسيب﴿ تعاىل: قولو كبو

 : ولو ق كذلك
       يكتفط برفع ما سباـ كذك...  اصطفط "ليس" خرب سب  كمنع( َُٓ)
      قفط دائمان  "زاؿ" "ليس" "فىء"...  يف كالنقص ،ناقص سواه كما( ُُٓ)

. 
 خربيهما، يف الباء زيادة جبواز ككاف" "ليس زبتص -ُٓ

 [ٖ :التني]﴾ًكًمنيى ٱغبىٰ  بًأىحكىمً   ٱللَّوي   أىلىيسى  ﴿ تعاىل: قولو ومنك 

 هنط، أك نفط سبقها إذا إال خربىا يف الباء ت اد فبل "كاف" أما
 ب ائب تكن ال حباضر كنت  ما كبو:
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 : قاؿ اؼبؤلف
   "إف" دكف "مػا" أعملت "ليس" إعماؿ( ُٖٓ)
    مػػا)كػػػ ظػػرؼو  أك جػػرٍّ  حػػرؼ كسػب ( ُٗٓ)
"   بلػ"ب أك "لكنػ"ب معطوؼو  كرفع( َُٔ)
   اػبػػرب جػػٌر البػػا ك"لػػيس" "مػػا" كبعػػد( ُُٔ)
   "ال" -كػػ"ليس"- أعملػت الٌنكرات يف( ُِٔ)
" سػػول يف لػػػ"الت" كمػػا( ُّٔ)    عمػػل "حػػنيو

. 

            زكػػػػػػػػػػػػػن كترتيػػػػػػػػػػػػػب الٌنفػػػػػػػػػػػػػط بقػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػ 
           العلمػػػػػػػػػػػػػػا أجػػػػػػػػػػػػػػاز (معنيٌػػػػػػػػػػػػػػان  أنػػػػػػػػػػػػػػت  
   حػػػل حيػػػث الػػػـ  دبػػػا منصػػػوبو  بعػػػد مػػػن

     جيػػػػػػػػر قػػػػػػػػد "كػػػػػػػػاف" كنفػػػػػػػػط "ال" كبعػػػػػػػػد
   العمػػػػػػػػػػبل ذا "إف"ك "الت" تلػػػػػػػػػػط كقػػػػػػػػػػد

    قػػػػل العكػػػػس ،فشػػػػا الٌرفػػػػع ذم كحػػػػذؼ
. 

 

 مسائل: فيو
 عملها تعمل ألهنا بػ"ليس"، شبهةاؼب اغبركؼ ك"إف": ك"الت" ك"ال" "ا"م تسمط -ُ

 معناىا. كتؤدم
 شركط: بأربعة "ليس" عمل "ما" تعمل -ِ

 اظبها على خربىا يتقدـ أال (ُ
 كؾبركران  جاران  أك ظرفان  يكوف أف إال اظبها على خربىا معموؿ يتقدـ أال (ِ
 "إف" بعدىا ت اد أال (ّ

 و"إن" و"الت" و"ال" "ما" في فصل
 "ليس"بـ المشبهات
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 بػ"إال" نفيها ينتقض أال (ْ
 كخربان  مبتدأن  بعدىا ما ككاف عملها بطل الشركط من شرط دقف فإف

 [ُّ :يوسف]﴾بشرا ىذا ما﴿ تعاىل: قولو كبو فاألكؿ،

 [ُْْ :عمراف أؿ]﴾رسوؿ إال ؿبمد كما﴿ تعاىل: قولو كبو كالثاين،
 باغب ازية، تلقب كلذلك اغب از، أىل ل ة يف إال العمل ىذا تعمل ال "ما" إفٌ  -ّ

  ميمية"،بالت "اؼبهملة تسمى كلذلك مطلقان، فيهملوهنا سبيم بنو كأما
 اغب از أىل قوؿ كالراجح

 نكرةن  أك معرفةن  "ما" اسم يكوف أف جيوز -ْ
 قائمان  زيد ما كبو: فاألكؿ،
 منك إيلَّ  أقرب أحد ما كبو: كالثاين،

 "ليس" خرب يف ت اد كما  "ما" خرب يف الباء زيادة تكثر -ٓ
 [ْٔ :فصلت]﴾عىبًيدً لّْل ًبظىلَّٰػم رىبُّكى   كىمىا ﴿ تعاىل: قولو كبو

 [ّٔ :ال مر]﴾دىهي عىب ًبكىاؼو   ٱللَّوي   أىلىيسى ﴿ تعاىل: وقولك  

 اػبرب البا جرٌ  "ليس"ك "ما" كبعد( ُُٔ) : ولو ق كذلك
 على كي اد لػ"ما" تقدمت الى بالشركط اغب ازيني عند "ليس" عمل "ال" تعمل -ٔ

 كرتنين كخربىا اظبها يكوف أف :ذلك
  اؼبوت من ناجيان  أحد ال كبو:
 لبان غا خربىا حيذؼ كقد

 كإذا كخربان، مبتدأ بعدىا ما كجيعل هتمل أف ىذه ""ال يف األكىل "أف" اعلم -ٕ
 تكٌرر أف حينئذ فاألحسن أمهلت
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 [ِٔ :البقرة]﴾ ىنيوفى حيى  ىيم كىالى  عىلىيًهم خىوؼه   كىالى ﴿ تعاىل: قولوك
 "ال" خرب يف قليبلن  الباء زيادة كردت كقد -ٖ

 قارب بن سواد عن فتيبلن  دب ن ةشفاع ذك ال يـو شفيعان  يل فكن الشاعر: كقوؿ
 بشرطني: "ليس" عمل "الت" تعمل -ٗ

 ال ماف أظباء من كخربىا اظبها يكوف أف (ُ
 ككبوىا كاألكاف كالساعة اغبني كػ:

 اظبها ىو اذكؼ يكوف أف ال الب ؿبذكفان، أحدمها يكوف أف (ِ
تى ﴿ تعاىل: قولوك  [ّ :ص]﴾مىنىاصو  ًحنيى  كَّالى

 كخني مبت يو مرتع كالب ط مندـ ساعة كالت الب ات ندـ الشاعر: قوؿ كمنو
 مناص حني اغبني كالت األكؿ: التقدير
 اعبمهور( مذىب )كىذا مندـ ساعة الساعة كالت الثاين: كالتقدير

 للمبال ة. مفتوحة التأنيث" "تاء عليها زيدت ث النافية "ال" أصلها: "الت" -َُ
 فناصبو منصوبان  عدىاب االسم كجد إف كأنو شيئان  تعمل ال أهنا األخفش كمذىب

تى ﴿ تعاىل: قولوك  مضمر، فعل  أرل "الت كالتقدير: ،[ّ :ص]﴾مىنىاصو  ًحنيى  كَّالى
 "الت كالتقدير: ـبذكؼ، كاػبرب مبتدأ فهو مرفوعان  كجد كإف مناص". حني
 اعبمهور( قوؿ )كالراجح ؽبم" نكائ  مناص حني

 ؽبا عمل ال مهملة كانت  زماف، اسم غري على دخلت إف "الت" أف كاعلم -ُُ
 باتفاؽ.
 ؾبري الت حني جوارؾ يب ط خائف من للهفة عليك ؽبفط الشاعر: كقوؿ
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 شاذ ّٔا كاعبر بػ"الت"، جير من العرب من أف كاعلم -ُِ
 بقاء حني ليس نع ناجبفأ أكاف كالت صلحنا طلبوا الشاعر: لقوؿ

 العرب من العالية ل ة يف كذلك نادران، "ليس" عمل النافية "إف" تعمل -ُّ
 هتامة إىل اؼبدينة من قبد عبهة ماكاف لكل اسم ة:كالعالي
 بالعافية إال أحد من خريا أحد "إف قوؽبم: كمنو
 بشرطني: "ليس" عمل تعمل كإمنا
 اظبها على خربىا يتقدـ أال (ُ
 بػ"إال" نفيها ينتقض أال (ِ

 بعدىا اػبرب يقرتف كأف مهملة تكوف أف النافية "إف" اإلستعماؿ يف ال الب -ُْ
 بػ"إال"

ا  ًإف ﴿ اىل:تع قولوك  [ُّ :يوسف]﴾كىرًيه   مىلىكه   ًإالَّ   ىٰىذى

 كالفراء البصريني أكثر مذىب كىذا
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 : قاؿ اؼبؤلف
   نػدر لكن ك"عسى" "كاد" كػ"كاف":(ُْٔ)
"   عسػػػى" بعػػػد "أف" بػػػدكف ككونػػػو( ُٓٔ)
   جعػػبل كلكػػن رل"حػػ" ككػػػ"عسى":( ُٔٔ)
   ل""حػػر  مثػػل "أف" "اخلولػػ " كأل مػػوا( ُٕٔ)
   "كربػػػا" األصػػػٌح: يف "كػػػاد" كمثػػػل( ُٖٔ)
"   طفػ "ك (حيػدك السائ  أنشأ)ػك( ُٗٔ)
"   أكشكاػ"لػػػػػػ مضػػػػػػارعان  كاسػػػػػػتعملوا( َُٕ)
   يػػرد قػػد "أكشػػك" "اخلولػػ " "عسػػى" بعػػد( ُُٕ)

   مضػػمرا ارفػػع أك "عسػػى" كجػػٌردف( ُِٕ)
   مػن السني يف أج  كالكسر كالفتح( ُّٕ)

. 

             خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذين مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارع غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري 
       عكسػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػو األمػػػػػػػػػر "كػػػػػػػػػاد"ك ،نػػػػػػػػػ ر

          متصػػػػػػػػػػػػػػػبل "أفػ"بػػػػػػػػػػػػػػػ حتمػػػػػػػػػػػػػػػا خربىػػػػػػػػػػػػػػػا
      نػػػػػػػػػػػػ را "أف" انتفػػػػػػػػػػػا "أكشػػػػػػػػػػػك" كبعػػػػػػػػػػػد
    كجبػػػػػػػػا الشػػػػػػػػركع ذم مػػػػػػػػع "أف" كتػػػػػػػػرؾ
"   علػػػػػػ "ك "أخػػػػػػذت"ك "جعلػػػػػػت" كػػػػػذا
"   موشػػػػػػػػػػكا" كزادكا ،غػػػػػػػػػػري ال "كػػػػػػػػػػاد"ك

        فقػػػػػػػػد  ػػػػػػػػافو  عػػػػػػػػن (يفعػػػػػػػػل أف)ػبػػػػػػػػ غػػػػػػػػنن 
          كػػػػػػػػػػػػػراذ  قػػػػػػػػػػػػػد قبلهػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػمٌ  إذا ّٔػػػػػػػػػػػػػا
         زكػػػػػػن الفػػػػػػتح كانتفػػػػػػا (،عسػػػػػػيت) :كبػػػػػػو

. 
 

 مسائل: فيو
 أنواع  بل ة الباب أفعاؿ أف كاغبقيقة اعب ء، باسم الكل تسمية باب من ىذا -ُ

 كأخواهتا. "كاد" باب يف ككلها
 مضارع فعلها فعلية صبلة يكوف خربىا أف غري "كاف" عمل كأخواهتا "كاد" تعمل -ِ

 ين ؿ اؼبطر كاد  كبو:

 المقاربة أفعال
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 أقساـ:  بل ة كأخواهتا "كاد" -ّ
 اؼبقاربة أفعاؿ (ُ
 الرجاء أفعاؿ (ِ
 الشركع أفعاؿ (ّ

  ،اػبرب كقوع قرب على تدؿ اؼبقاربة أفعاؿ -ْ
 ككرب كأكشك كاد   بل ة: كىط
  ينبلج أف الصبح كرب  ينتهط، أف الوقت أكشك يهطل، اؼبطر كاد  كبو:

  اػبرب، كقوع رجاء على تدؿ الرجاء أفعاؿ -ٓ
 كاخلول  كحرل عسى  بل ة: كىط
، أف زيد عسى كبو:  جيتهد أف الكسبلف اخلول  يشفى، أف اؼبريض حرل يقـو

 تنبيه!
 كترفع االسم تنصب ترجٌ  حرؼ "عسى" أف إىل السراج كابن الكوفيوف ذىب
 كأخواهتا. كػ"إٌف"  اػبرب

  العمل، يف الشركع على تدؿ الشركع أفعاؿ -ٔ
 كانربل كقاـ كابتدأ بدأك  كىبٌ  كأنشأ كعل  كأخذ كطف  جعل منها: كثرية،  كىط
 يلعب زيد انربل يقرأ، زيد طف  يكتب، زيد جعل كبو:

 أقساـ:  بل ة على كعدمو بػ"أف" خربىا اقرتاف حيث من كأخواهتا "كاد" -ٕ
 الرجاء( أفعاؿ )من كاخلول  حرل كمها: ّٔا، خربه يقرتف أف جيب ما (ُ
 الشركع أفعاؿ كىط: منها، يت ٌرد أف جيب ما (ِ
 الرجاء( أفعاؿ )من كعسى اؼبقاربة أفعاؿ كىط: اف،الوجه فيو جيوز ما (ّ
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 تنبيه!
o مصدره اػبرب كإمنا اػبرب ىو نفسو اؼبضارع فليس بػ"أف" مقرتنان  اػبرب كاف  إف 

 بػ"أف" ؤكؿاؼب
 حضور ذا زيد عسى كالتقدير: حيضر، أف زيد عسى كبو:

o على ؿببلن  منصوبة كتكوف اعبملة نفس اػبرب فيكوف ّٔا مقرتف غري كاف  كإف 
 خرب. أهنا
 بيتو ينظف ا عبد قاـ كبو:

 ككاد" "أكشك إال اؼباضط صي ة مبلزمة كلها  اعبامدة األفعاؿ من كأخواهتا "كاد" -ٖ
 من كرد فقد الكسائط( )عند كجعل األخفش(، )عند كطف  اعبمهور(، )عند
 اؼبضارع. األفعاؿ ىذه
 ثاغبدي عدالن"... حكمان  مري بن عيسى فيكم ين ؿ أف "يوشك كبو:
سىسوي  ملى  كىلىو  ييًضطءي  زىيتػيهىا يىكىادي ﴿ تعاىل: قولو ككبو  [ّٓ :النور]﴾نىاره   سبى

 الفاء" "بفتح يطف  كقرئ:  وبو، يلبس زيد يطف  ككبو:
 هـري زيد جعل ككبو:
 تنبيه!

o كاد  كىط: لثبل ة، فاعل اسم كاستعمل اؼبسالك": "أكضح يف ىشاـ ابن قاؿ 
 كأكشك ككرب

 كائد  أنا بالذم لرىن يقينان  ينكإن الشاعر: قوؿ وكب
 يومو كارب  أباؾ إف أبينٌ  الشاعر: قوؿ ككبو
 تراىا ال أف موشك فإنك الشاعر: كقوؿ
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o عمن "طفوقان" األخفش حكى ككاد، طف  كمها: ال نني مصدر كاستعمل 
 كودان   كاد  كقالوا: بالكسر، "طًف " قاؿ عمن ك"طفقان" بالفتح، "طفى " قاؿ

 كمكادةن  كمكادان 
 اظبها كبني بينها األفعاؿ ىذه خرب يتوس  أف جيوز -ٗ

 ذلك فيو جيوز فبل ف"أبػ" مقرتنان  اػبرب يكن مل ما النهار، ينقضط كاد  فتقوؿ:
 اػبرب، إىل حيت ن فبل تامات، يكن قد بأهٌننٌ  كأكشك" كاخلول  "عسى تصزب -َُ

 ؽبنٌ  فاعل أنو على كالفعل ف"أ" كليهنٌ  إذا كذلك
ميودن  امىقىامن   رىبُّكى  يىبعىثىكى  أىف عىسىىٰ ﴿ تعاىل: قولو كبو  [ٕٗ :اإلسراء]﴾اؿبَّ
 نرحل أف أكشك تسافر، أف لول خا

 : ولو ق كذلك
  فقد  افو  عن (يفعل أف)بػ غنن ...  يرد قد "أكشك" "اخلول " "عسى" ( بعدُُٕ)

 تنبيه!
o شئت إف باػبيار، فأنت اسم كأكشك" كاخلول  "عسى على تقدـ إذا 

 ناقصات جعلتهنٌ  شئت كإف فصح،األ كىو تامات جعلتهنٌ 
 تذىب أف عسى ىند يذىب، أف عسى علطٌ   كبو:
 تذىبا أف عسى اؼبرأتاف يذىبا، أف عسى الرجبلف 
 حيضرف أف عسى اؼبسافرات حيضركا، أف عسى اؼبسافركف 

o اغب از أىل ل ة كىذه الضمري، من "عسى" بت ريد 
 ءه آًنسى  كىالى  مّْنهيم اخىرين  يىكيونيواٍ   أىف عىسىىٰ  قىوـو  مّْن قىوـه  يىس ىر الى ﴿ تعاىل: قاؿ
  ،[ُُ :اغب رات]﴾مّْنهينَّ  اخىرين  يىكينَّ  أىف عىسىىٰ  ءو آنّْسى   مّْن 



 95 |   ألفية ابن مالك بدائع المسالك في تيضيح

 

 

  )ناقصات(: سبيم ل ة على فتقوؿ
 تذىب أف عست ىند يذىب، أف عسى علطٌ 

 تذىبا أف تاعس اؼبرأتاف يذىبا، أف ياعس الرجبلف
 حيضرف أف عسني اؼبسافرات حيضركا، أف عسوا اؼبسافركف

o بػ"عسى" خاص ىذا أف إىل قـو كذىب 
 : ولو ق كذلك

          ذكرا قد قبلها اسمٌ  إذا ّٔا...  مضمرا ارفع أك "عسى" كجٌردف( ُِٕ)
. 
 أك الضمري تاء إىل اسندت إذا كفتحها سينها كسر  جبواز كحدىا "عسى" زبتص -ُُ

 فػىهىل ﴿ كعاصم فعنا قرأ كقد األصل، ألنو أكىل كالفتح "نا"، أك النسوة نوف
 بفتحها. ﴾يتيمعىسى  ﴿ الباقوف كقرأ السني، بكسر ﴾تػىوىلَّيتيم ًإف يتيمعىسً  
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 : قاؿ اؼبؤلف
 ،لعػػػػػلٌ  ،لكػػػػنٌ  ،ليػػػػت ،أفٌ  ،فٌ ػ"إلػػػػ( ُْٕ)
      بػػػػػػػػػػػػػػأينٌ  عػػػػػػػػػػػػػػاملٌ  زيػػػػػػػػػػػػػػدان  إفٌ )ػكػػػػػػػػػػػػػػ( ُٕٓ)
   الػػػػػػػػػػػذم يف إال الرتتيػػػػػػػػػػب ذا كراع( ُٕٔ)
   صػػػػػدرم لسػػػػػدٌ  افػػػػػتح "إفٌ " كمهػػػػػ ( ُٕٕ)
   صػلو، بػدء كيف االبتػدا، يف فاكسػر( ُٖٕ)
   ؿبػلٌ  حلٌػت أك بالقوؿ، حكيت أك( ُٕٗ)
     عٌلقػػػػػػػا فعػػػػػػلو  بعػػػػػػد مػػػػػػن ككسػػػػػػركا( َُٖ)
   قسػػػػػػػػػػم أك ،ف ػػػػػػػػػػاءةو  "إذا" بعػػػػػػػػػػد( ُُٖ)
    يطٌػػػػػػػرد كذا ،اعبػػػػػػػ ا فػػػػػػػا تلػػػػػػػو مػػػػػػػع( ُِٖ)
   اػبرب تصحب الكسر ذات كبعد( ُّٖ)
    نفيػػػػا قػػػػد مػػػػا الػػػػبلـ ذم يلػػػػط كال( ُْٖ)
    ذا إفٌ )ػكػػػػ "قػػػػد" مػػػػع يليهػػػػا كقػػػػد( ُٖٓ)
   اػبػػرب معمػػوؿ الواسػػ  كتصػػحب( ُٖٔ)
   مبطل اغبركؼ بذم "ما" ككصل( ُٕٖ)
    علػػػػػػػػى معطوفػػػػػػػػا رفعػػػػػػػػك كجػػػػػػػػائ ٌ ( ُٖٖ)
"   أف"ك "لكػػػػنٌ " ":إفٌ ػ"بػػػػ كأغبقػػػػت( ُٖٗ)

   عمػػػػل مػػػػن "كافػ"لػػػػ مػػػػا عكػػػػسٌ  "كػػػػأفٌ  
             (ضػػػػػػػػػػػػعن ذك ابنػػػػػػػػػػػػو كلكػػػػػػػػػػػػنٌ  كػػػػػػػػػػػػفء،

   (البػػػذم غػػػري -اىنػػػ أك- فيهػػػا ليػػػت)ػكػػػ
    اكسػػػػػػػػػػػػػػر ذاؾ سػػػػػػػػػػػػػػول كيف ،مسػػػػػػػػػػػػػػٌدىا
         مكملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيو  "إفٌ " كحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث
       (أمػػػػػػػػػػػػػػل ذك كإينٌ  زرتػػػػػػػػػػػػػػو)ػكػػػػػػػػػػػػػػ حػػػػػػػػػػػػػػاؿو 
          (تقػػػػػػػػى لػػػػػػػػذك إنٌػػػػػػػػو اعلػػػػػػػػم)ػكػػػػػػػػ بػػػػػػػػالبلـ

             منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوجهني بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده الـ ال
       (أضبػػػػػػػػػػد إينٌ  القػػػػػػػػػػوؿ خػػػػػػػػػػري) :كبػػػػػػػػػػو يف
           (لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزر إينٌ ) :كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ابتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداءو  الـ
         (رضػػػػػػػػػػيا)ػكػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػا األفعػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػن كال

        (مسػػػػػػػػػتحوذا العػػػػػػػػػدا علػػػػػػػػػى ظبػػػػػػػػػا لقػػػػػػػػػد
       اػبػػػػػػػػػػرب قبلػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػلٌ  كاظبػػػػػػػػػػان  كالفصػػػػػػػػػػل
         العمػػػػػػػػػػػػػػػػل يبقػػػػػػػػػػػػػػػػى كقػػػػػػػػػػػػػػػػد ،إعماؽبػػػػػػػػػػػػػػػػا
     تسػػػػػػػػػػػتكمبل أف بعػػػػػػػػػػػد "إفٌ " منصػػػػػػػػػػػوب

"   أفٌ ػكػػػػػػػ"ك "لعػػػػػػػلٌ "ك "ليػػػػػػػت" دكف مػػػػػػػن

 وأخواتها إن  
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   العمػػػػػػػػػػػل فقػػػػػػػػػػلٌ  "إفٌ " كخٌففػػػػػػػػػػت( َُٗ)
     بػػػػػػػػػدا إف عنهػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػت ين كردٌبػػػػػػػػػا( ُُٗ)
    فػػػػػبل ناسػػػػػ ا يػػػػػك مل فإ كالفعػػػػل( ُِٗ)
   اسػػتكن فاظبهػػا "أفٌ " زبفػػف كإف( ُّٗ)
    دعػػػػػػا يكػػػػػػن كمل فعػػػػػػبلن  يكػػػػػن كإف( ُْٗ)
   أك نفػػط أك بػػػ"قد" الفصػػل فاألحسػػن( ُٓٗ)
      فػىنيػػػػػػًوم أيضػػػػػا "كػػػػػأفٌ " كخٌففػػػػػت( ُٔٗ)

. 

                سبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ كتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
                 تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامع أراده نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط ٌ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
        موصػػػػػػػػػػػػبل ذم "إفػ"بػػػػػػػػػػػػ غالبػػػػػػػػػػػػان  تلفيػػػػػػػػػػػػو
"       أفٌ " بعػػػػػػػد مػػػػػػػن صبلػػػػػػػةن  اجعػػػػػػػل كاػبػػػػػػػرب

             فبتنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريفو يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كمل
"     لػػػػػػو" ذكػػػػػػر قليػػػػػػلك  "،لػػػػػػو" أك تنفػػػػػػيس

                 ركم أيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك ابتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  ،منصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤّا
. 

 

 مسائل: فيو
  الفتح على األكاخر مبنية ألهنا فعاؿ،باأل اؼبشبهة باغبركؼ ظبيت كأخواهتا إفٌ  -ُ

  منها، كل  يف الفعل معن كلوجود فصاعدان  رؼحأ  بل ة على بناءىا مع كاؼباضط
 األفعاؿ معاين من ىو فبا ككبومها كالتشبيو التأكيد كػ:

 اػبرب كترفع االسم تنصب كأخواهتا إفٌ  -ِ
 عامله  زيدان  إفٌ  كبو:

 ؼ:أحر  شبانية كىط حركؼ، كلها  كأخواهتا إفٌ  -ّ
 للتوكيد "إٌف"، (ُ

 [ُّٕ :البقرة]﴾رىًحيمه  غىفيوره  اللَّوى  ًإفَّ ﴿ تعاىل: قولو كبو
 للتوكيد "أٌف"، (ِ

 كيفءه   بأينٌ  عامله  زيدان  إفٌ  كبو:
 كالتوكيد لبلستدراؾ "لكٌن"، (ّ

 ض ن ذك ابنو كلكنٌ  كبو: فاألكؿ،
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 جي ٍ  مل لكنو أكرمتو لوجاءين كبو: كالثاين،
 اعبميع( )عند للتشبيو "كأٌف"، (ْ

 أسده  زيدان  كأفٌ   كبو:
o للتحقي  تأيت "كأٌف" أفٌ  الكوفيوف كزعم 

 ىشاـ ّٔا ليس األرض كأفٌ   مقشعران  مكة بطن فأصبح قوؽبم: كبو
o من صفةن  أك ظرفان  أك فعبلن  خربىا كاف  إذا للظنٌ  تأيت أهنا السيد ابن كزعم 

 أظباءىا صفات
 قومٌ  زيدان  كأف  البيت، أماـ زيدان  كأف  يناـ، زيدان  كأف  كبو:

o للتقريب تػأيت أهنا األنصارم اغبسني أبو كزعم 
 قائمه  زيدان  كأف  كبو:

o للنفط تأيت قد أهنا الفارسطٌ  علطٌ  أبو كزعم 
 ذاىبه  زيدان  كأف  كبو:

 عسر فيو ما أك فيو طمع ال ما طلب كىو: للتميٌن، "ليت"، (ٓ
 منو فأحجٌ  ماؿ يل ليت اؼبسكني: كقوؿ يومان، يعود الشباب ليت كبو:

 جطللرت  "لعل"، (ٔ
o :ابوب يف ديكن ما طلب كىو 

 [ُ :الطبلؽ]﴾أىٍمرنا ذىًلكى  بػىٍعدى  حييًٍدثي  اللَّوى  لىعىلَّ ﴿ تعاىل: قولو كبو
o ،اؼبكركه كقوع من اغبذر كىو كلئلشفاؽ 

 [ٔ :الكهف]﴾نػىٍفسىكى  بىاًخعه  فػىلىعىلَّكى ﴿ تعاىل: قولو كبو
o نت ٌدل لعلنا عملك أفرغ كبو: كللتعليل، األخفش: قاؿ 
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 [ْْ :طو]﴾يػىتىذىكَّري  لىعىلَّوي ﴿ تعاىل: قولوك 
o كلئلستفهاـ يوف:فالكو  قاؿ 

 [ّ :عبس]﴾يػى َّكَّى لىعىلَّوي  ييٍدرًيكى  كىمىا﴿ تعاىل: قولو كبو
o األخرية المها ككسر اظبها جر ذبي  كعقيل 
 ضمريان  يكوف أف اظبو كشرط لعل، دبعن: "عسى"، (ٕ

 كعٌلها كأس  نار عساىا فقلت كقولو:
 فائدة:
 يكوف كتارة "كاف"، عمل يعمل فعبلن  جيي  قد عسى أف إىل بويوسي ذىب
 إفٌ  عمل يعمل "لعل" دبعن حرفان 

 لل نس النافية ال (ٖ
 قائمه  رجلى  ال كبو:

 كاػبرب، االسم يف تعمل كأخواهتا" "إفٌ  اغبركؼ ىذه أف إىل البصريوف ذىب -ْ
 دخوؿ قبل رفعو على باؽ ىو كإمنا اػبرب يف ؽبا عمل ال أهنا إىل الكوفيوف كذىب
 بتدإاؼب خرب كىو "إف"

 األصل ىو كىذا اظبها على كال اغبركؼ ىذه على اػبرب تقدي جيوز ال -ٓ
 ككاجب جائ  قسماف: كأخواهتا" "إفٌ  اسم على اػبرب تقدي -ٔ

 نكرةن  أك معرفةن  كاالسم صبلة شبو اػبرب كاف  إذا االسم على اػبرب تقدي في وز 
 ؽبا دبسوغ
 سليمان  الدار يف إفٌ  كبو: فاألكؿ،
 ؾبتهدان  طالبان  الدار يف إفٌ  كبو: كالثاين،
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 مواضع  بل ة يف االسم على اػبرب تقدي كجيب: 
 ؽبا مسوغ ال نكرة كاالسم صبلة شبو اػبرب كاف  إذا [1

 [ٓ :اإلنشراح]﴾ييٍسرنا اٍلعيٍسرً  مىعى  فىًإفَّ ﴿ تعاىل: قولو كبو
 اػبرب بعض إىل يعود ضمري إىل مضافان  كاالسم صبلة شبو اػبرب كاف  إذا [2

 صاحبها الدار يف إفٌ  كبو:
 االبتداء ببلـ مقرتنان  كاالسم صبلة شبو اػبرب كاف  إذا [3

 [ُّ :عمراف آؿ]﴾لىًعبػٍرىةن  ذىًلكى  يف  ًإفَّ ﴿ تعاىل: قولو كبو
 ؾبركر كال ظرؼ غري كاف  إذا االسم على اػبرب معموؿ تقدي جيوز ال -ٕ

 آكل زيدان  امكطع إفٌ  :جيوز فبل طعامك،  آكل  زيدان   إفٌ   كبو:
 خربىا كعلى اظبها على االبتداء الـ دخوؿ زاو جب ،اؽبم ة اؼبكسورة  "إفَّ  " زبتصُّ   -ٖ

 الفصل ضمري كعلى خربىا معموؿ كعلى
 متعلقاف ؾبركر أك ظرؼ يتقدمو أف إٌف: اسم على االبتداء الـ دخوؿ يف يشرتط -ٗ

 خبربىا،
 لسحران  البياف من إفٌ  كبو:

 كأال نفط أك شرط بأداة يقرتف أال إٌف: خرب على االبتداء الـ دخوؿ يف يشرتط -َُ
 مؤخران  يكوف كأف "قد" من ؾبردان  متصرفان  ماضيان  يكوف
 :النمل]﴾لىيػىٍعلىمي  رىبَّكى  كىًإفَّ ﴿ ،[ّٗ :إبراىيم]﴾الدُّعىاءً  لىسىًميعي  رى ّْ  ًإفَّ ﴿ تعاىل: قولو كبو

 [ْ :لقلما]﴾عىًظيمو  خيلي و  لىعىلى كىإًنَّكى ﴿ ،[ْٕ
 شرطاف: إفٌ  خرب معموؿ على االبتداء الـ دخوؿ يف يشرتط -ُُ

 كخربىا اظبها بني يتوس  أف (ُ
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 عليو البلـ ىذه لدخوؿ يصلح فبا اػبرب يكوف أف (ِ
 يطيع ألمرؾ كإنو آت، اعبمعة ليوـى  كإنو ساع، حاجتك لفط سليمان  إفٌ  كبو:

 شطء عليو االبتداء الـ دخوؿ يف يشرتط فبل الفصل ضمري أما -ُِ
ا ًإفَّ ﴿ تعاىل: قولوك  [ِٔ :عمراف آؿ]﴾اغبٍى ُّ  اٍلقىصىصي  ؽبىيوى  ىىذى

 عشرة: "إٌف" مه ة كسر  فيها يتعني الى اؼبواضع -ُّ
 حقيقةن  الكبلـ ابتداء يف كقعت إذا (ُ

 [ُّٕ :البقرة]﴾رىًحيمه  غىفيوره  اللَّوى  ًإفَّ ﴿ تعاىل: قولو كبو

 [ٔ :العل ]﴾يىٍط ىىلى  اإلٍنسىافى  ًإفَّ  كىبل﴿ تعاىل: قولو كبو ،حكمان  أك
 الظن منعى يتضمن ال الذم القوؿ بعد قعتك  إذا (ِ

 [َّ :مري]﴾ا عبد إينٌ  قاؿ﴿ تعاىل: قولو كبو
 للقسم جوابان  بعدىا ما مع كقعت إذا (ّ

 لصادؽه  إٌنك كا كبو:
 اؼبوصوؿ صلة الواقعة اعبملة صدر كقعت إذا (ْ

 ؾبتهد إنو الذم جاء كبو:
 حاالن  بعدىا ما مع كقعت إذا (ٓ

 بو كا   كإينٌ  قصدتو كبو:
 "إذ" أك "حيث" بعد كقعت إذا (ٔ

 ساكت إنك إذ سكتُّ  جالس، خليبلن  إفٌ  حيث اجلس كبو:
 لو صفة أك ذات اسم عن خربان  بعدىا ما مع كقعت إذا (ٕ

 فاضل إنو خليل جاء كري،  إنو سليم كبو:
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 بالبلـ عٌل  عامل بعد كقعت إذا (ٖ
 سن خليبلن  إف علمت كبو:

 استنافية صبلة صدر كقعت إذا (ٗ
 لكاذبوف إهٌنم متكاسل أينٌ  ي عموف كبو:

 االبتدائية "حى" بعد (َُ
 يرجونو ال إهٌنم حى سليم مرض كبو:

 تسعة: "أٌف" مه ة فتح فيها يتعني الى اؼبواضع -ُْ
 فاعلة، تقع أف (ُ

 إن النا أم: ،[ُٓ :العنكبوت]﴾أىنٍػ ىٍلنىا أىنَّا يىٍكًفًهمٍ  أىكىملىٍ ﴿ تعاىل: قولو كبو
 بو، مفعوالن  تقع أف (ِ

 شرككم أم: ،[ُٖ :األنعاـ]﴾أىٍشرىٍكتيمٍ  أىنَّكيمٍ  زبىىافيوفى  كىال﴿ تعاىل: قولو كبو
 الفاعل عن نائبة تقع أف (ّ

 أم: ،[ُ :اعبن]﴾اعبًٍنّْ  ًمنى  نػىفىره  اٍستىمىعى  أىنَّوي  ًإيلىَّ  أيكًحطى  قيلٍ ﴿ تعاىل: قولو كبو
 اعبنٌ  من نفر إستماع

 مبتدأن  تقع أف (ْ
 األرض رؤيتك أم: ،[ّٗ فصلت:]﴾األٍرضى  تػىرىل أىنَّكى  آيىاتًوً  كىًمنٍ ﴿ :تعاىل قولو كبو

 )مصدر( معن اسم عن خربان  تقع أف (ٓ
 فضلو أم: فاضل، أنو اعتقادم كبو:

 باغبرؼ ؾبركرةن  تقع أف (ٔ
 ا حب  أم: ،[ِٔ :اغبج]﴾اغبٍى ُّ  ىيوى  اللَّوى  بًأىفَّ  ذىًلكى ﴿ تعاىل: قولو كبو
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 ؼباؼبضا ؾبركرةن  تقع أف (ٕ
 نطقكم مثل أم: ،[ِّ الذاريات:]﴾تػىٍنًطقيوفى  أىنَّكيمٍ  مىا ًمٍثلى  غبىى ّّ  إًنَّوي ﴿ تعاىل: قولو كبو

 ذلك من شطء على معطوفة تكوف أف (ٖ
 :البقرة]﴾فىضٍَّلتيكيمٍ  كىأىينّْ  عىلىٍيكيمٍ  أىنٍػعىٍمتي  الًَّت  نًٍعمىًتى  اذٍكيريكا﴿ تعاىل: قولو كبو

 إياكم طكتفضيل أم: ،[ْٕ
 ذلك من شطء من مبدلة وفتك أف (ٗ

 ،[ٕ :األنفاؿ]﴾لىكيمٍ  أىنػَّهىا الطَّائًفىتػىنٍيً  ًإٍحدىل اللَّوي  يىًعديكيمي  كىًإذٍ ﴿ تعاىل: قولو كبو
 لكم طائفة أم:

 تسعة: كفتحها "إٌف" مه ة كسر  فيها جيوز الى اؼبواضع -ُٓ
 اعب اء فاء بعد (ُ

 كىأىٍصلىحى  بػىٍعًدهً  ًمنٍ  تىابى  ثيَّ  جًبىهىالىةو  سيوءنا ًمٍنكيمٍ  عىًملى  مىنٍ ﴿ تعاىل: قولو كبو
  [ْٓ :األنعاـ]﴾رىًحيمه  غىفيوره  فىأىنَّوي 

 الف ائية إذا بعد (ِ
 كاقف أسدان  إف فإذا خرجت كبو:

 التعليل ضعمو  يف (ّ
 [َُّ :التوبة]﴾ؽبىيمٍ  سىكىنه  صىبلتىكى  ًإفَّ  عىلىٍيًهمٍ  صىلّْ ﴿ تعاىل: قولو كبو

 بعده البلـ بدكف قسم فعل بعد (ْ
 سليم ملك الدار إف أقسم كبو:

 كاحد كالقائل بقوؿ عنها ان كـبرب  قوؿ عن خربان  تقع أف (ٓ
 ا أضبد إينٌ  قويل كبو:
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 عليو للعطف صاحل دبفرد مسبوقة كاك بعد تقع أف (ٔ
 ًفيهىا تىٍظمىأي  ال كىأىنَّكى  (*) تػىٍعرىل كىال ًفيهىا ذبىيوعى  أىال لىكى  ًإفَّ ﴿ تعاىل: قولو كبو
 [ُُٗ-ُُٖ :طو]﴾تىٍضحىى كىال

 جار( حرؼ ىنا )حى "حى"، بعد تقع أف (ٕ
 يرجونو ال إهنم حى زيد مرض كبو:

 "أما" بعد تقع أف (ٖ
 فاضل إنك أما كبو:

" "ال بعد (ٗ  جـر
  [ِّ :النحل]﴾يػىٍعلىمي  اللَّوى  أىفَّ  جىرىـى  ال﴿ تعاىل: قولو كبو

 ما فريجع ملالع عن كفتها  بالفعل اؼبشبهة اغبركؼ ال ائدة" "ما غبقت إذا -ُٔ
 العمل عن تلحقها ما تكف ألهنا الكافة" "ما مسمى كخربان  مبتدأ بعدىا
 [َُُ :الكهف]﴾كىاًحده  وه إًلٰى  كيمٍ ًإؽبٰىي  أىمنَّىا﴿ تعاىل: كقولو

 كاإلمهاؿ اإلعماؿ فيها جيوز ليت ال ائدة" "ما غبقت إذا -ُٕ
 يعود الشباب كليتما يعود الشباب ليتما تقوؿ:

  الفعلية اعبملة على دخوؽبا جاز بالفعل اؼبشبهة اغبركؼ الكافة" "ما غبقت مى -ُٖ
 لةاعبم على دخوؽبا على باقية فإهنا ليت، إال االظبية اعبملة على تدخل كما
 ظبيةاإل

 [ٔ :األنفاؿ]﴾اٍلمىٍوتً  ًإىلى  ييسىاقيوفى  كىأىمنَّىا﴿ تعاىل: قولو كبو فاألكؿ،

 [ُُٕ :اءالنس]﴾كىاًحده  وه إًلىٰ  اللَّوي  ًإمنَّىا﴿ تعاىل: قولو كبو كالثاين،
 منفصلة تكتب فإهنا اؼبوصولة" "ما كأما كأخواهتا" بػ"إفٌ  متصلة تكتب الكافة ما -ُٗ
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 باؽ ا عند ما إف قولك: كبو
 أيضان  منفصلة تكتب فإهنا اؼبصدرية" "ما ككذلك

 صبيل صربؾ إف أم: صبيل، صربت ما إفٌ  قولك: كبو
 أكقع واءس بالنصب عطفت بالفعل اؼبشبهة اغبركؼ أظباء على عطفت إذا -َِ

 بعده ـأ اػبرب قبل اؼبعطوؼ
 مسافراف كخالدان  سعيدان  إف كبو: فاألكؿ،
  كخالدان  مسافره  سعيدان  إف كبو: كالثاين،

 ؿبذكؼ مبتدأ أنو على اػبرب استكماؿ بعد العطف حرؼ بعد ما يرفع كقد -ُِ
  فق . كلكن" كأف "إف بعد كذلك اػبرب
 أيضان  مسافره  لده كخا كالتقدير: كخالده، مسافره  سعيدان  إف كبو:
 كرسولو كالتقدير: ،[ّ :التوبة]﴾كىرىسيوليوي  اٍلميٍشرًًكنيى  ًمنى  بىرًمءه  اللَّوى  أىفَّ ﴿ تعاىل: كقولو
 أيضان  منهم برمء
 ىو كاػباؿ كالتقدير: كاػباؿ*، األصل الطيب عمط *كلكن الشاعر: قوؿ ككبو

 أيضان  طاألصل الطيب
 الثانية النوف ذؼحب كلكٌن" ككأفٌ  كأفٌ  "إفٌ  زبفف أف جيوز -ِِ

 كلكنٍ  ككأفٍ  كأفٍ  إفٍ  فتقوؿ:
 فعل كليها إف كجوبان  أمهلت "إٌف" خففت إذا -ِّ

 [ُٖٔ :السعراء]﴾اٍلكىاًذًبنيى  لىًمنى  نىظينُّكى  كىًإفٍ ﴿ تعاىل: كقولو

 لصادؽ أنت إفٍ  كبو: إمهاؽبا، ال الب فالكثري اسم كليها فإف
 قائمه  زيدان  إفٍ  كبو: إعماؽبا، كيقاؿ
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 تنبيه!
o كجوبان  اؼبفتوحة البلـ ل متها كأمهلت "إٌف" خففت مى 

 الفارقة البلـ كتسمى: النافية" "إفٍ  كبني بينها قةيتفر  ّٓتهد، زيدان  إف كبو:
o الناس ة، األفعاؿ إال األفعاؿ من هايل مل كأمهلت "إٌف" خففت إذا  

 الفعل يكوف أف كاألكثر كأخواهتا، ظنٌ  كأخواهتا، كاد  كأخواهتا، كاف  كىط:
 ماضيان. يليها الذم لناسخا

 [ُّْ :البقرة]﴾اللَّوي  ىىدىل الًَّذينى  عىلىى ًإال لىكىًبريىةن  كىانىتٍ  كىًإفٍ ﴿ تعاىل: كقولو

o مضارعان  يكوف كقد 
 [ُٖٔ :عراءشال]﴾اٍلكىاًذًبنيى  لىًمنى  نىظينُّكى  كىًإفٍ ﴿ تعاىل: كقولو

 يف ال شيئان  تعمل ال مهملةن  أهنا كالكوفيني سيبويو فمذىب "أٌف" خففت إذا -ِْ
 يركف كاعبمهور كالفعلية. اإلظبية اعبمل على حينئذ كتدخل مضمر، كال ظاىر
 صبلة. إال خربىا يكوف كال كجوبان  ؿبذكؼ شأف ضمري كاظبها عاملة أهنا
 "أف" بني يفصل أف كاألكثر فاألحسن متصرؼ، فعلها فعلية اعبملة كانت  فإف

 أشياء: طبسة بأحد كالفعل
  ،قد (ُ

قتػىنىا﴾  قىد  أىف ﴿كىنىعلىمى  ىل:تعا قولو كبو  [ُُّ اؼبائدة:]صىدى
  ،التنفيس حركؼ (ِ

 [َِ اؼب مل:]﴾ضىىٰ مَّر  ًمنكيم سىيىكيوفي   أىف  مى عىلً ﴿ تعاىل: قولو كبو
 ال"، أك مل أك بػ"لن النفط (ّ

سىبي ﴿ تعاىل: قولو كبو  [ّ :القيامة]﴾ًعظىامىوي  مىعى قبَّ  أىلَّن ٱإًلنسٰىني  أىحيى



 107 |   ألفية ابن مالك بدائع المسالك في تيضيح

 

 

سىبي أى ﴿ تعاىل: قولو كبو  [ٕ :البلد]﴾أىحىده  ۥٓ يػىرىهي   ملَّ  أىف حيى

 [ٖٗ :طو]﴾قىوالن  إًلىيًهم يىرًجعي  أىالَّ  يػىرىكفى  أىفىبلى ﴿ تعاىل: قولو كبو
 الشرط اةدأ (ْ

ٍعتيمٍ  ًإذىا أىفٍ  اٍلًكتىابً  يف  عىلىٍيكيمٍ  نػى َّؿى  كىقىدٍ ﴿ تعاىل: قولو كبو  اللَّوً  آيىاتً  ظبًى
 [َُْ :النساء]﴾ًّٔىا ييٍكفىري 

 ٌب،ر  (ٓ
 أمينان  اؿخي كخواف خائنان**أمني خيل ئامر  ربٌ  أف تيقنت الشاعر: قوؿ كبو
 بينها فاصل إىل ربتج مل جامد فعلها فعلية أك اظبية صبلة بعدىا كانت  فإف
 "أف" كبني
 [َُ :يونس]﴾اٍلعىالىًمنيى  رىبّْ  لًلَّوً  اغبٍىٍمدي  أىفً  دىٍعوىاىيمٍ  كىآًخري ﴿ تعاىل: قولو كبو

 [ّٗ :الن م]﴾سىعىى مىا ًإال ًلئلٍنسىافً  لىٍيسى  كىأىفٍ ﴿ :تعاىل قولو كبو

 تنبيه!
 تكوف أف جيب الشأف ضمري مفسر كأف مفرد غائب ضمري الشأف ضمري
 عنو مؤخرة صبلة

 اعبمهور كمذىب ؽبا، ؿبل ال مهملة أهنا الكوفيني فمذىب "كأف" خففت إذا -ِٓ
 .صبلة كخربىا كجوبان  ؿبذكؼ شأف ريضم كاظبها عاملة أهنا
 اؼبسك خلقو علط كأف  كبو:
 مفرد اسم كخربىا نادر الظاىر يف عندىم تعمل كقد
 أسده  زيدان  كأف  كبو:
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 تنبيه!
 كمل قد األمرين: بأحد اقرتاهنا جيب فعلية صبلة بعدىا كاف  إذا ـبففة "كأف" -

 أؼبا قد كأف  حذكرىادباغبر** لظى اصطبلء يهولٌنك ال الشاعر: كقوؿ
 [ِْ :يونس]﴾بًاألٍمسً  تػىٍ نى  ملىٍ  كىأىفٍ ﴿ تعاىل: كقولو -

 "كأف" كبني بينها فاصل إىل ربتج مل اظبية كانت  فإف
 اإلظبية اعبمل على فدخلت اعبميع، عند كجوبان  أمهلت "لكن" خففت إذا -ِٔ

 كالفعلية
 خالد جاء لكن علطٌ  سافر مسافر، سعيد لكن خالد جاء كبو:
 عماؽباإ فأجازا كيونس األخفش إال
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 : قاؿ اؼبؤلف
   نكػره يف "الػ"لػ اجعل "إفٌ " عمل( ُٕٗ)
،  مضػػارعو أك مضػافا ّٔػا فانصػب( ُٖٗ)
    الػ)كػػػػػػػػػػ فاربػػػػػػػػػػا اؼبفػػػػػػػػػػرد ككٌكػػػػػػػػػػب( ُٗٗ)
   مركبػػػػػػػػػان  أك منصػػػػػػػػػوبان  أك مرفوعػػػػػػػػػان ( ََِ)
      يلػػػػػػػػػػػػػػط ؼببػػػػػػػػػػػػػػينٌ  نعتػػػػػػػػػػػػػػان  كمفػػػػػػػػػػػػػػردان ( َُِ)
     اؼبفػػػػػػػػرد كغػػػػػػػػري يلػػػػػػػػط مػػػػػػػػا كغػػػػػػػػري( َِِ)
   احكما ""ال تتكٌرر مل إف كالعطف( َِّ)
    اسػػػػػتفهاـ مهػػػػػ ة مػػػػػع "ال" كأعػػػػػ ( َِْ)
   اػبػػرب إسػػقاط البػػاب ذا يف كشػػاع( َِٓ)

. 

            مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌررة أك جاءتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردةن  
           رافعػػػػػػػػػػػػػػػػو اذكػػػػػػػػػػػػػػػػر اػبػػػػػػػػػػػػػػػػرب ذاؾ بعػػػػػػػػػػػػػػػػد
           اجعػػػػػػػػػػػػبل كالثػػػػػػػػػػػػاف (،قػػػػػػػػػػػػٌوة كال حػػػػػػػػػػػػوؿ

            تنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا ال أٌكالن  رفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كإف
            تعػػػػػػػػػػػدؿ ارفػػػػػػػػػػػع أك انصػػػػػػػػػػػنب أك فػػػػػػػػػػػافتح

        اقصػػػػػػػػػػد الٌرفػػػػػػػػػع أك ،كانصػػػػػػػػػبو ،تػػػػػػػػػنب ال
       انتمػػػػػػػػى الفصػػػػػػػػل ذم للٌنعػػػػػػػػت دبػػػػػػػػا لػػػػػػػػو

           االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفهاـ دكف تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتح  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
               ظهػػػػػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػػػػػقوطو مػػػػػػػػػػػػػػػػع اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػراد إذا

. 
 

 مسائل: فيو
 بالشركط: "إٌف" عمل تعمل لل نس" النافية "ال -ُ

 اعبنس نفط على نٌصان  تكوف أف (ُ
 نكرتني خربىاك  اظبها يكوف أف (ِ
 بفاصل اظبها كبني بينها يفصل أال (ّ
 جر حرؼ عليها يدخل أال (ْ

 الجنسي لنفي التي "ال"
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 األخبلؽ مكاـر من أشبن حلية ال كبو:
 إليو ينسب فبا اعبنس تربئ ألهنا التربئة"، بػ"ال تسمى لل نس" النافية "ال -ِ
 باؼبضاؼ شبومك  كمضاؼ مفرد أقساـ:  بل ة على لل نس" النافية "ال اسم -ّ

o :بو مشبو كال مضاؼ غري كاف  ما كاؼبفرد 
 بو ينصب ما على يبن أف كحكمو:

 عندنا رجلني ال الدار، يف رجاؿ ال الدار، يف رجل ال  كبو:
 ؿببوباته  مذموماتً  ال اؼبدرسة، يف مذمومني ال 

 الفتح على بناءه اؼبؤنث صبع يف كجيوز
 مذموماته  ؾبتهداتى  ال  كبو:

o :نكرة إىل مضافان  كاف  ما كاؼبضاؼ 
 منصوبان  معربان  كوفي أف كحكمو:

 عندنا سوء رجل ال كبو:
o معناه سباـ من شطء وب اتصل ما ىو باؼبضاؼ: كاؼبشبو 

 منصوبان  معربان  يكوف أف كحكمو:
 فبدكح شراِّ  فاعبلن  ال عندنا، فعلو مذمومان  ال حاضر، خلقو قبيحان  ال كبو:

 الكبلـ، يف "ال" تكررت إذا -ْ
  با، إال ةقوٌ  كال حوؿ ال كبو:
 أكجو: طبسة هافي جاز
 "إف" عمل عاملة أهنا على اإلظبني بناء (ُ

 با إال قٌوةى  كال حوؿى  ال كبو:



 111 |   ألفية ابن مالك بدائع المسالك في تيضيح

 

 

 مبتدأ بعدىا فما مهملة أهنا على أك "ليس" عمل عاملة أهنا على رفعهما (ِ
 كخرب
 با إال قٌوةه  كال حوؿه  ال كبو:

 الثاين كرفع الفتح على األكؿ بناء (ّ
 با إال قٌوةه  كال حوؿى  ال كبو:

 الفتح على الثاين كبناء األكؿ عرف (ْ
 با إال قٌوةى  كال حوؿه  ال كبو:

 "ال" اسم ؿبل على بالعطف الثاين كنصب الفتح على األكؿ بناء (ٓ
 با إال قٌوةن  كال حوؿى  ال كبو:

 لل نس" النافية "ال اسم حيذؼ قد -ٓ
 نادر كذلك عليك. جناح ال بأس، ال عليك، ال كبو:

  فحذفو علم كإذا ا"، من أغري أحد "ال حديث:ك  ذكره، كجب لهج إف كاػبرب -ٔ
 كثري،
 عليك بأس ال أم: بأس، ال كبو:
 إ باتو جيي كف كاغب ازيوف علم، إذا حذفو يلت موف العرب من وفيئكالطا سبيم كبنو

  فإف مبنيان، يكوف أف كإما معربان  يكوف أف فإما لل نس"، النافية "ال اسم نعت إذا -ٕ
 أنو على كالرفع أكىل كالنصب كالرفع، النصب جهاف:ك  نعتو يف جاز معربان  كاف
 باإلبتداء الرفع ؿبلها ألف كاظبها"، "ال ل نعت
 اؼبدرسة يف كسوؿه   أك كسوالن   علم طالب ال كبو:
 عندنا كسوؿه   أك كسوالن   علمان  طالبان  ال 
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 أحواؿ:  بلث فلو مبنيان  كاف  كإف -ٖ
 بو متصل دبفرد ينعت أف (ُ

 كالرفع كمنعوتو  كالبناء النصب ه:أكجو   بل ة النعت يف في وز
 عندنا قبيحه  أك قبيحى  أك قبيحان  رجلى  ال كبو:

 فاصلب كبينو بينو مفصوؿ دبفرد ينعت أف (ِ
 كالرفع النصب فيو: في وز
 كسوؿه   أك كسوالن   اؼبدرسة يف تلميذى  ال كبو:

 بو مشبو أك دبضاؼ ينعت أف (ّ
 كالرفع النصب النعت: يف في وز
 اؼبدرسة يف شر كذ أك شر ذا رجلى  ال كبو:
 عندنا فيو راغبه  أك الشر يف راعيان  رجلى  ال

 من ؽبا كاف  ما على بقيت لل نس" النافية "ال على اإلستفهاـ مه ة دخلت إذا -ٗ
 العمل
 ظاىره  جببلن  طالعان  أال ،قائمه  رجلو  غبلـى  أال قائمه، رجلى  أال كبو:
 : ولو ق كذلك

              االسػػػػػػػػتفهاـ دكف  تسػػػػػػػػتح مػػػػػػػػا...  اسػػػػػػػػتفهاـ مهػػػػػػػػ ة مػػػػػػػػع "ال" كأعػػػػػػػػ ( َِْ)
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
   ابتػدا جػ أم القلب بفعل انصب( َِٔ)
  "عػٌد" مػع ك"زعمت" "حسبت" "ظٌن"( َِٕ)
  (ٌصػػريا)ػكػػ كالػػت "تعلٌػػم" "ىػػب"ك( َِٖ)
   مػػػػػػػا كاإلل ػػػػػػػاء بػػػػػػػالتعلي  كخػػػػػػػصٌ ( َِٗ)
   مػػػن اؼبػػػاض كل ػػػري "،تعلٌػػػم" كػػػذا( َُِ)
،   االبتػػػػػػػػدا يف ال اإلل ػػػػػػػػاء كجػػػػػػػػٌوز( ُُِ)
،  تقػػػػػػػػػٌدما مػػػػػػػػػا إل ػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػوىم يف( ُِِ)
  قسػػػم أك ابتػػػداءو  الـ ك"ال"، ك"إف"( ُِّ)
    هتمػػػػػػػػػػػػو كظػػػػػػػػػػػػنٌ  عرفػػػػػػػػػػػػاف لعلػػػػػػػػػػػػم( ُِْ)
"  علماػ"لػػػػ مػػػػا اث الرؤيػػػػا "رألػ"كلػػػػ( ُِٓ)
      دليػػػػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػػػػبل ىنػػػػػػػػػػػػػػا ذبػػػػػػػػػػػػػػ  كال( ُِٔ)
  كيل إف (تقوؿ) ،اجعل (تظنٌ )ػكك( ُِٕ)
   عمػػل أك كظػػرؼ أك ظػػرؼ ب ػػري( ُِٖ)
       مطلقػػػػػػػا كظػػػػػػػنٌ  القػػػػػػػوؿ كأجػػػػػػػرم( ُِٗ)

. 

"   كجػػدا" "علمػػت" "خػػاؿ" "رأل" أعػػين 
   (اعتقػػػػد)كػػػػػ الػػػػذ ك"جعػػػػل" "درل"، "ح ػػػػا"
         كخػػػػػػػػػػػربا مبتػػػػػػػػػػػدأ انصػػػػػػػػػػػب ّٔػػػػػػػػػػػا أيضػػػػػػػػػػػا

 أل ما قد "ىب" كاألمر ،"ىب" قبل من
          زكػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػلٌ  اجعػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػوامها
       ابتػػػػػػػػػػػػػدا أكالـ الشػػػػػػػػػػػػاف ضػػػػػػػػػػػػمري كانػػػػػػػػػػػػو
"           مػػػػػػػػػػػا" نفػػػػػػػػػػػط قبػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػ التعل كالتػػػػػػػػػػػـ 
        اكبػػػػػػػػػػػػػػتم لػػػػػػػػػػػػػػو ذا كاالسػػػػػػػػػػػػػػتفهاـ كػػػػػػػػػػػػػػذا

                      ملت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لواحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تعديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
    انتمػػػػػػػػػى قبػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػن مفعػػػػػػػػػولني طالػػػػػػػػػب

                مفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ أك مفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولني سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقوط
             ينفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كمل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفهمان 

      حيتمػػػػػػػػػػػػػػل فصػػػػػػػػػػػػػػلت ذم بػػػػػػػػػػػػػػبعض كإف
            (مشػػػػػػػفقا ذا قػػػػػػػل) :كبػػػػػػػو سػػػػػػػليم عنػػػػػػػد

. 
 
 
 

 وأخواتها "ظن "
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 مسائل: فيو
 ؽبا مفعوالف أهنما على كاػبرب اؼببتدأ تنصب كأخواهتا ظنٌ  -ُ

 قائمان  زيدان  ظننت كبو:
 ربويل أك تصيري كأفعاؿ قلوب أفعاؿ نوعاف: كأخواهتا ظنٌ  -ِ

o ةالظاىر  األعضاء عن ال بالقلب متعلقة معانيها ألف قلوب أفعاؿ ظبيت إمنا 
o أخرل حالة إىل حالة من شطء ربويل لىع لداللتها تصيري أفعاؿ كظبيت 

 أقساـ: أربعة إىل القلوب أفعاؿ تنقسم -ّ
 أفعاؿ: أربعة كىو لليقني، (ُ

 الن اح سرٌ  الصبلح كجدت كبو: كجد، [1
 للفبلح كصيلة اإلجتهاد ألفيت كبو: ألفى، [2
 للن اة مفتاحان  العلم دريت كبو: درل، [3
 عدكىا قهر النفس شفاء تعٌلم كبو: علم،ا دبعن تعٌلم [4
 أفعاؿ: طبسة كىو ظٌن،لل (ِ

 سهبلن  الصعب جعلت كبو: جعل، [1
 صديقان  سليمان  ح وت كبو: ح ا، [2
 الضي  يف شريكان  الصدي  عددت كبو: عٌد، [3
 ش اعان  علٌيان  زعمت كبو: زعم، [4
 صديقان  زيدان  ىب كبو: ىب، [5
 فعبلف: كىو لليقني، فيو كال الب كالظنٌ  لليقني (ّ

 النعم أكرب العلم رأيت كبو: رأل، [1
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 ال اد خري التقى علمت كبو: علم، [2
 :أفعاؿ  بل ة كىو ،نٌ ظلل فيو كال الب كالظنٌ  لليقني (ْ

 قريبان  النصر طننت كبو: ظٌن، [1
 نافعان  اؼباؿ حسبت كبو: حسب، [2
 رفيقان  الكتاب خلت كبو: خاؿ، [3

 ماضيها عمل يعمل القلوب أفعاؿ من يشت  ما كل -ْ
 صادقان  سعيدان  أظنٌ  كبو:

 كىط: ة،كثري   كالتحويل التصيري أفعاؿ -ٓ
 [ِّ :الفرقاف]﴾مىٍنثيورنا ىىبىاءن  فى ىعىٍلنىاهي ﴿ تعاىل: قولو كبو جعل، (ُ
 بيضان  السود شعورىنٌ  كردٌ  كبو: رٌد، (ِ
 [ٗٗ :الكهف]﴾بػىٍعضو  يف  ديىيوجي  يػىٍومىًئذو  بػىٍعضىهيمٍ  كىتػىرىٍكنىا﴿ تعاىل: قولو كبو ترؾ، (ّ
 [ُِٓ :النساء]﴾خىًليبل إًبٍػرىاًىيمى  اللَّوي  كىازبَّىذى ﴿ تعاىل: قولو كبو ازبذ، (ْ
 صديقان  سعدان  زبذت :كبو زبذ، (ٓ
 خباران  اؼباء تصرٌي  اغبرارة قوة كبو: صرٌي، (ٔ
 فداءؾ ا كىبين كبو: كىب، (ٕ

 اؼباضط، لصي ة مبلزمة فإهنا كىب عدا ما تتصرؼ كالتحويل التصيري أفعاؿ كل -ٔ
 أيضان  ماضيها عمل يعمل التصيري أفعاؿ من اشت  ما ككل

 كالتعلي  كاإلل اء اإلعماؿ أحكاـ:  بل ة ؽبا كأخواهتا" "ظنٌ  -ٕ
 األصل، فهو ؽبا. فمفعوال امأهن على كاػبرب اؼببتدأ تنصب بو: كاؼبراد اإلعماؿ، -ٖ

 اعبميع يف يكوف كذلك
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 بتوسطو العامل لضعف كذلك اعب ءين، يف كؿببلن  لفظان  العمل إبطاؿ ىو: اإلل اء -ٗ
 اعب ءين بني
 مسافر ظننت األمري كبو:
 عنها هبتأخر  العامل لضعف أك

 حسبت صبيلة اؼبدينة كبو:
 من أقول اؼبتوس  العامل إعماؿ فأك  كما  إعمالو من أقول اؼبتأخر العامل كإل اء
 كاجب ال سببو لوجود جائ  كاإلل اء إل اءه،

 بعد الكبلـ صدر لو ما ؾبي  كىو ؼبانع، ؿببلن  ال لفظان  العمل إبطاؿ ىو: التعلي  -َُ
 يأيت: ما ىط كاؼبوانع األفعاؿ، ىذه
 قسم جواب يف الواقعة النافية ال (ُ

 خليل كال اؼبدرسة يف سليم ال كا علمت كبو:
 قسم جواب يف الواقعة النافية إفٍ  (ِ

 حاضر علطٌ  إفٍ  كا علمت كبو:
 النافية ما (ّ

 [ٓٔ :األنبياء]﴾يػىٍنًطقيوفى  ىىؤيالءً  مىا عىًلٍمتى  لىقىدٍ ﴿ تعاىل: قولو كبو
  ،اإلبتداء الـ (ْ

 دؾبته ألخوؾ علمت كبو:
  ،القسم الـ (ٓ

 اؼبؤمنني ا لينصرفٌ  علمت كبو:
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 اػبربية كم (ٔ
 [ُّ :يس]﴾اٍلقيريكفً  ًمنى  قػىبػٍلىهيمٍ  أىٍىلىٍكنىا كىمٍ  يػىرىٍكا أىملىٍ ﴿ تعاىل: قولو كبو

 باغبرؼ اإلستفهاـ (ٕ
 [َُٗ :األنبياء]﴾تيوعىديكفى  مَّا بىًعيد  أـى أىقىرًيبه  أىدرًم  كىًإف﴿ تعاىل: قولو كبو

 االسمب اإلستفهاـ (ٖ
ابنا أىشىدُّ  أىيػُّنىا كىلىتػىٍعلىمينَّ ﴿ تعاىل: قولو كبو  [ُٕ :طو]﴾عىذى

  لو (ٗ
 ألكرمتين زرتك أنين لو علمت كبو:

 لعل (َُ
 [ُُُ :األنبياء]﴾لَّكيم ًفتنىة لىعىلَّو رًمأىد كىًإف﴿ تعاىل: قولو كبو

  من شطء يف التعلي  كال اإلل اء يدخل كال ،سببو كجود عند كاجب كالتعلي 
 كالتحويل التصيري أفعاؿ

 لدليل اختصاران  أحدمها أك اؼبفعولني حذؼ جيوز -ُُ
 أم: ،[ْٕ :القصص]﴾تػىٍ عيميوفى  كيٍنتيمٍ  الًَّذينى  شيرىكىاءم أىٍينى ﴿ تعاىل: قولو كبو

 شركاءم ت عموهنم
 قائمان  زيدان  ظننت أم: زيدان، ظننت فتقوؿ: قائمان؟ أحدان  ننتظ ىل ككبو:
 أحدمها يف كال فيهما ال جي ، مل اغبذؼ على دليل يدؿٌ  مل فإف

 : ولو ق كذلك
                    مفعػػػػػػػػػػػػػوؿ أك مفعػػػػػػػػػػػػػولني سػػػػػػػػػػػػقوط...  دليػػػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػػبل ىنػػػػػػػػػػػػػا ذبػػػػػػػػػػػػ  كال( ُِٔ)

. 
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 تنصبهما كما  مفعولني كاػبرب اؼببتدأ فينصب "الظن" معن "القوؿ" يتضمن قد -ُِ
 شركط: بأربعة كذلك "ظٌن"،

 مضارعان  الفعل يكوف أف (ُ
 للم اطب يكوف أف (ِ
 بإستفهاـ مسبوقان  وفيك أف (ّ
 أـ كؾبركر جار أك ظرؼ ب ري كالفعل اإلستفهاـ بني أم: بينهما، يفصل أال (ْ

 يضرٌ  مل بأحدىا فصل فإف الفعل، معموؿ
 العرب عامة مذىب كىذا منطلقان، عمران  أتقوؿ كبو:

 غري ـأ مضارعان  كاف  سواء م:أ مطلقان، كػ"ظٌن"  القوؿ أف إىل سليم كذىب
 مضارع
 شفقان م ذا قل كبو:
 : ولو ق كذلك

           (مشػػفقا ذا قػػل) :كبػػو سػػليم عنػػد...  مطلقػػا كظػػنٌ  القػػوؿ كأجػػرم( ُِٗ)
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
"     علمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا"ك "رأل"  بل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  ىل( َِِ)
    مطلقػػػػػػا (علمػػػػػػت) ؼبفعػػػػػػويل كمػػػػػػا( ُِِ)
     بػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل لواحػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو  تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػديٌا كإف( ِِِ)
  " كسػا" ا ػين كثػاين منهما كالثاف( ِِّ)
"    أخػػػربا" "نبٌػػػا" السػػػاب  "أرلػ"ككػػػ( ِِْ)

. 

"       أعلمػػػػػػػػػػػػػا"ك "أرل" صػػػػػػػػػػػػػار إذا عػػػػػػػػػػػػػدٌكا 
            حققػػػػػػػػػػػػػػػػا أيضػػػػػػػػػػػػػػػػا كالثالػػػػػػػػػػػػػػػػث للثػػػػػػػػػػػػػػػػاف
                     توٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فبل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
   ائتسػػػػػػػػا ذك حكػػػػػػػػمو  كػػػػػػػػلٌ  يف بػػػػػػػػو فهػػػػػػػػو

"           خػػػػػػػػػػػػرٌبان " كػػػػػػػػػػػذاؾ "أنبػػػػػػػػػػػػأ" "حػػػػػػػػػػػٌدث"
.  

 

 مسائل: فيو
 مفاعيل  بل ة اؽب كأخواهتا أعلم -ُ
 كىط: أفعاؿ، سبعة كأخواهتا أعلم -ِ

 يػيٍعًلمي  – أىٍعلىمى  (ُ
 منطلقان  عمران  زيدان  أعلمت كبو:

 يرم – أرل (ِ
 أخاؾ بكران  خالدان  أريت كبو:

 ينٌب  – نٌبأ (ّ
 قائمان  عمران  زيدان  نٌبأت كبو:

 خيرب – أخرب (ْ

 وأرى أعلم
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 منطلقان  أخاؾ زيدان  أخربت كبو:
 حيٌدث – حٌدث (ٓ

 مقيمان  بكران  زيدان  حٌد ت كبو:
 ينب  – أنبأ (ٔ

 مسافران  زيدان  ا عبد أنبأت كبو:
 خيرٌب  – خرٌب  (ٕ

 غائبان  عمران  زيدان  خرٌبت كبو:
 الفاعل نائب فيكوف للم هوؿ، تبن أف كحدث كخرٌب  كأخرب كنٌبأ أنبأ يف ال الب -ّ

 األكؿ مفعوؽبا
 ؾبتهدان  سليمان  أنبئت كبو:

 الزمان  دخوؽبا قبل الفعل كاف  إفف مفعوالن، فاعبلن  كاف  ما تصرٌي  أهنا اؽبم ة شأف -ْ
 كاحد إىل متعديان  دخوؽبا بعد صار
 زيدان  كأخرجت زيد خرج كبو:
 ا نني إىل متعديان  دخوؽبا بعد صار كاحد إىل متعديان  كاف  كإف
 جبةن  زيدان  ألبست فتقوؿ: جبةن، زيد لبس كبو:
  بل ة إىل متعديان  صار ا نني إىل متعديان  كاف  كإف
 منطلقان  عمران  زيدان  أعلمت فتقوؿ: منطلقان، عمران  زيد علم كبو:

 ا نني إىل تتعدل كتارة مفاعيل  بل ة إىل تتعدل تارة "أرل" أف -ٓ
 تقدـ كما  فاألكؿ
 عمران  زيدان  أريت كبو: كالثاين،
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 : قاؿ اؼبؤلف
   أتػػػى) :كمرفػػػوعط الػػػذم الفاعػػػل( ِِٓ)
   ظهػػػػػػر فػػػػػػإف ،فاعػػػػػػل فعػػػػػػل كبعػػػػػػد( ِِٔ)
    أسػػػػػػػػػندا مػػػػػػػػػا إذا الفعػػػػػػػػػل كجػػػػػػػػػٌرد( ِِٕ)
   (سػػػعدكا)ك (سػػػعدا) :يقػػػاؿ كقػػػد( ِِٖ)
  أضػػػػػػػػػمرا فعػػػػػػػػػل الفاعػػػػػػػػػل كيرفػػػػػػػػػع( ِِٗ)
   إذا اؼباضػػػػػػػط تلػػػػػػػط تأنيػػػػػػػث كتػػػػػػػاء( َِّ)
     مضػػػػػػػػػػػػػمر فعػػػػػػػػػػػػػل تلػػػػػػػػػػػػػـ  كإمنػػػػػػػػػػػػػا( ُِّ)
   يف التػػػاء تػػػرؾ الفصػػػل يبػػػيح كقػػػد( ِِّ)
  فٌضػبل "إالػ"بػ فصػل مػع كاغبػذؼ( ِّّ)
   كمع ،فصل ببل يتأي قد كاغبذؼ( ِّْ)
  مػن السػامل سػول- صبػع مػع لتػاءكا( ِّٓ)
 استحسػػنوا (الفتػػاة نعػػم) يف كاغبػػذؼ( ِّٔ)
    يتصػػػػػػبل أف الفاعػػػػػػل يف كاألصػػػػػػل( ِّٕ)
    األصػػػػػػػػػػل خبػػػػػػػػػػبلؼ جيػػػػػػػػػػاء كقػػػػػػػػػػد( ِّٖ)
   حػػػػػػذر لػػػػػػبس إف اؼبفعػػػػػػوؿ كأٌخػػػػػػر( ِّٗ)
   اكبصػػػػػػر "إمناػ"بػػػػػػ أك "إالٌ ػ"بػػػػػػ كمػػػػػػا( َِْ)

        (الفػػػػػػػػػػى نعػػػػػػػػػػم ،وكجهػػػػػػػػػػ منػػػػػػػػػػريان  ،زيػػػػػػػػػػدٌ  
             اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترت فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمري كإال ،فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
        (الٌشػػػػػػػػػهدا فػػػػػػػػاز)ػكػػػػػػػػ صبػػػػػػػػع أك ال نػػػػػػػػني
    مسػػػػػػػػػػػػند -بعػػػػػػػػػػػد- للظػػػػػػػػػػػػاىر كالفعػػػػػػػػػػػل
   (؟قػػػػرا مػػػػن) جػػػػواب يف (زيػػػػد) :كمثػػػػل
    (األذل ىنػػػػػػػد أبػػػػػػػت)ػكػػػػػػػ ألنثػػػػػػػى كػػػػػػػاف

                حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ذات مفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أك متصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
     (الواقػػػػػػف بنػػػػػػت القاضػػػػػػط أتػػػػػػى) :كبػػػػػػو
      (العػػػػػػػػػبل ابػػػػػػػػػن فتػػػػػػػػػاة إال زكػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا)ػكػػػػػػػػػ

   كقػػػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػػػعر يف آّػػػػػػػػػػػػاز ذم ضػػػػػػػػػػػػمري
(   اللػػػػػػنب) إحػػػػػػدل مػػػػػع كالتػػػػػػاء -مػػػػػذٌكر
         بػػػػػػػػػػػػػػػػػنٌي  فيػػػػػػػػػػػػػػػػو اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػنس قصػػػػػػػػػػػػػػػػد ألف

      ينفصػػػػػػػػػػػػػػبل أف اؼبفعػػػػػػػػػػػػػوؿ يف كاألصػػػػػػػػػػػػػل
           الفعػػػػػػػػػػػل قبػػػػػػػػػػػل اؼبفعػػػػػػػػػػػوؿ جيػػػػػػػػػػػى كقػػػػػػػػػػػد

     منحصػػػػػػػػػػػر غػػػػػػػػػػػري الفاعػػػػػػػػػػػل أضػػػػػػػػػػػمر أك
     ظهػػػػػػػػر قصػػػػػػػػدو  إف يسػػػػػػػػب  كقػػػػػػػػد ،أٌخػػػػػػػػر

     الفاعـــــــــــــــــــل
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(    عمػػػػر ربٌػػػو خػػػاؼ) :كبػػػو كشػػػاع( ُِْ)
(             الٌشػػػػػػػػػػػػ ر نػػػػػػػػػػػػوره زاف) :وكبػػػػػػػػػػػػ كشػػػػػػػػػػػػذٌ  .

. 
 

 مسائل: فيو
 شبهو أك معلـو تاـ فعل بعد إليو اؼبسند ىو: الفاعل -ُ

 زيد أتى كبو: فاألكؿ، -
 كجهو منريان  زيد أتى كبو: كالثاين، -

: الفعػػل بشػػبو اؼبػػراد -ِ  اؼبشػػبة كالصػػ ة التفضػػيل كاسػػم كاؼبصػػدر الفاعػػل اسػػم اؼبعلػػـو
 اؼبعلـو كالفعل  الفاعل ترفع كلها  فهط الفعل كاسم الفاعل اسم كمبال ة

 أحكاـ سبعة للفاعل -ّ
 رفعو كجوب (ُ
 اؼبسند بعد كقوعو كجوب (ِ
 الكبلـ يف منو البد أنو (ّ

 قاما كال يداف زيد قاـ كبو: ،اللف  يف ظهر فإف
 قاـ زيد كبو: مسترت، ضمري فهو كإال فذاؾ

 استفهاـ أك نفط بو أجيب إف الفعل حذؼ يصح أنو (ْ
 زيد قاـ بلى أم: أحد، قاـ ما قاؿ: ؼبن زيد، لىب قولك: كبو فاألكؿ،
 زيد جاءين نعم أم: أحد؟، جاءؾ ىل قاؿ: ؼبن جوابان  زيد، نعم كبو: كالثاين،

 هإفراد مع يوحد كما  كصبعو تثنيتو مع ديوحٌ  فعلو أف (ٓ
 خوتكإ قاـ أخواؾ، قاـ أخوؾ، قاـ كبو:
 شنوءة،أزد عن كبعضهم طي  عن البصريوف كىكح
 أخواؾ ضرباين نسوتك، ضربنين مك،قو  ضربوين كبو:
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 يف اؼبضػػارعة كبتػػاء اؼباضػػط آخػػر يف سػػاكنة بتػػاء فعلػػو أنٌػػث مؤنثػػان  كػػاف  إف أنػػو (ٔ
 اؼبضارع أكؿ

 فاطمة جاءت كبو: فاألكؿ،
 خدجية تذىب كبو: كالثاين،

 يتقػدمهما كقػد يعكػس، كقػد اؼبفعػوؿ جييػ  ث بفعػل يتصػل أف فيػو األصل أف (ٕ
 بككاج جائ  ذلك من ككل اؼبفعوؿ

 :ا تية اؼبواضع يف الفاعل حيذؼ -ْ
 للم هوؿ اؼببين الفعل يف (ُ

، ضيرب كبو:  الكلبى  زيده  ضىرب كاألصل: الكلبي
 اؼبفرٌغ االستثناء يف (ِ

 ىند إال أحد حضر ما كاألصل: ىند، إال حضر ما كبو:
 مثلو على معطوفان  كاف  إذا بو" ٍفًعلٍ "أ صي ة على التع ب يف (ّ

 ّٔم كأبصر كاألصل: ،[ّٖ :مري]﴾كىأىٍبًصرٍ  مٍ ًًّٔ  أىظبًٍعٍ ﴿ تعاىل: قولو كبو
 اؼبصدر فاعل (ْ

ـه  أىكٍ ﴿ تعاىل: قولو كبو -ُْ :البلػد]﴾مىٍقرىبىةو  ذىا يىًتيمنا (*) مىٍس ىبىةو  ًذم يػىٍوـو  يف  ًإٍطعىا

 ًإٍطعىامك أىكٍ  كاألصل: ،[ُٓ
 كطاؿ ككثير قلٌ  كىط: إفعاؿ،  بل ة كىط بػ"ما"، اؼبكفوفة األفعاؿ فاعل (ٓ

،  باػبري حيظط ماقلٌ  كبو:   كسوؿه
 اػبري يف سعيت طاؼبا التواين، عن هنيتك كثرما 

 اػبري يف طسعي طاؿ إياؾ، هنيط كثر  باػبري، كسوؿ  حظوة قل كالتقدير:
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 ،حذفو اقتضت تصريفية علة لو عرضت قد الفعل يكوف أف (ٔ
 قولػك: كبػو يف اعبماعػة كاك حػذؼ اقتضى الذم الساكنني إلتقاء مثل كذلك

 بنٍ اضر  قـو يا
 اضرًبنٍ  ىند يا قولك: كبو يف اؼب اطبة اؼبؤنثة ياء كحذؼ

 مواضع: أربعة يف العامل تأنيث كجوب -ٓ
 أك التأنيػػػث حقيقػػطٌ  مؤنػػػث علػػى يعػػود جػػػوازان  مسػػترتان  ضػػػمريان  الفاعػػل كػػاف  إذا (ُ

 ؾبازيٌو
 اشتعلت النار حضرٍت، فاطمة كبو:

 اؼبتصرؼ بفعلو متصبلن  حقيقٌيان  مؤنثان  ظاىران  اظبان  الفاعل كاف  إذا (ِ
 خدجية تسافر فاطمة، ذىبتٍ  كبو:

 اؼبؤنث صبع إىل أك ؼبؤنث تكسري صبع إىل يعود مسترتان  ضمريان  الفاعل كاف  إذا (ّ
 السامل
  ذىبتٍ  الفاطمات ذىبٍت، الفواطم كبو:

 عاقل غري ؼبذكر تكسري صبع إىل عائدان  ضمريان  الفاعل كاف  إذا (ْ
 مضتٍ  األياـ كبو:

 :مواضع طبسة يف العامل تأنيث جواز -ٔ
 كسول" كغري "إال ب ري عاملو عن التأنيث اغبقيقطٌ  الظاىر الفاعل فصل إذا (ُ

 فاطمة اليـو ذىبتٍ  أك ذىب كبو:
 التأنيث ؾبازمٌ  ظاىران  الفاعل كاف  إذا (ِ

 الشمس طلعتٍ  أك طلع كبو:
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 عاقل ؼبذكر تكسري صبع إىل يعود مسترتان  ضمريان  الفاعل كاف  إذا (ّ
 كااجتهد أك اجتهدت التبلميذ كبو:

 صبع شبو أك صبع اسم أك ؼبؤنث أك ؼبذكر تكسري صبع الفاعل كاف  إذا (ْ
 اعبوارم قامت أك قاـ العلماء، جاءتٍ  أك جاء  كبو:
  الش ر أكرقت أك أكرؽ النساء، حضرت أك حضر 
 كساء" كبئس "نعم جامد فعل بعد اؼبؤنث الفاعل كفع إذا (ٓ

 ىند اؼبرأة بئست أك بئس فاطمة، الفتاة نعمت أك نعم  كبو:
 فبلنة اؼبرأة ساءت أك ساء 

 مواضع:  بل ة يف العامل تأنيث امتناع -ٕ
 بػ"إال" مفصوالن  الفاعل كاف  إذا (ُ

 فاطمة إال حضر ما كبو:
 معن مذكران  لفظان  مؤنثان  الفاعل كاف  إذا (ِ

 طلحة جاء كبو:
 ساؼبان  مذكر صبع الفاعل كاف  إذا (ّ

 اؼبسلموف جاء كبو:
 مواضع:  بل ة يف اؼبفعوؿ على الفاعل يتقدـ -ٖ

 أحدمها على الدليل يوجد كال إعرأّما خفط إذا (ُ
 عمط أ  أكـر كبو:

 متصبلن  ضمريان  الفاعل كاف  إذا (ِ
 اؼبعهد ىذا أحببت



 ألفية ابن مالك بدائع المسالك في تيضيح | 026
 

126 | P a g e   

 ؿبصوران  اؼبفعوؿ كاف  إذا (ّ
  سليمان  إال أحد فهم ما كبو:

 مواضع:  بل ة يف كجوبان  الفاعل على اؼبفعوؿ يتقدـ -ٗ
 ؿبصوران  الفاعل كاف  إذا (ُ

 التقول إال سالنا أكـر ما كبو:
 ظاىران  اظبان  كالفاعل متصبلن  ضمريان  اؼبفعوؿ كاف  إذا (ِ

 األمري أكرمين كبو:
 اؼبفعوؿ إىل يعود ضمري بالفاعل اتصل إذا (ّ

 وممعل التلميذ عٌلم كبو:
 تنبيه!
 رو اؼبذك مواضع  بل ة غري يف قرينة كجود عند الفاعل على اؼبفعوؿ تقدي جيوز
 زيد أخاؾ ضرب كبو:

 مواضع:  بل ة يف كجوبان  كالفاعل الفعل على اؼبفعوؿ يقدـ -َُ
 الكبلـ صدر للمفعوؿ كاف  إذا (ُ

 قرأت؟ كتابان   كم  رأيت؟، من كبو:
 الت صيص بو مرادان  منفصبلن  ضمريان  بو اؼبفعوؿ كاف  إذا (ِ

 [ٓ :الفاربة]﴾نىٍستىًعنيي  كىإًيَّاؾى  نػىٍعبيدي  إًيَّاؾى ﴿ تعاىل: قولو كبو
 مقدـ آخر مفعوؿ للفعل كليس  اءاعب فاء بعد بو اؼبفعوؿ فعل كقع إذا (ّ

بػّْرٍ  كىرىبَّكى ﴿ تعاىل: قولو كبو   ،[ّ :اؼبد ر]﴾فىكى
 [ٗ :الضحى]﴾تػىٍقهىرٍ  فىبل اٍليىًتيمى  فىأىمَّا﴿ تعاىل: قولو كبوك 
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 كمؤٌكؿ كضمري صريح :أقساـ  بل ة الفاعل -ُُ
 زيد جاء كبو: فالصريح، (ُ
 قاما قاموا، قمنا، قمت، كبو: كالضمري، (ِ
 بعدىا كالفعل اؼبصدرية األدكات من لفاعلا ىو: كاؼبؤٌكؿ، (ّ

 كلو كما ككط كأفٌ  أفٍ  كىط: طبسة: اؼبصدرية كاألدكات 
 ،اذبتهادؾ يع بين كالتقدير: ذبتهد، أف يع بين كبو: فاألكؿ 
 ،فضلك بل ين كالتقدير: فاضل، أنك بل ين كبو: كالثاين 
 ،اذبتهادؾ أع بين كالتقدير: ذبتهد، ما أع بين كبو: كالثالث 
 للتعلم جئت كالتقدير: أتعلم، لكط جئت كبو: رابع،كال 

 تنبيه!
 بالبلـ ؾبركر دبصدر إال بعدىا الفعل يتؤٌكؿ ال "ك"كط

 ،اذبتهادؾ كددت كالتقدير: ذبتهد، لو كددت كبو: كاػبامس 
 تنبيه!
 باؼبفعوؿ إال بعدىا الفعل يتؤٌكؿ ال ك"لو"
 كلو كط  يف يقع كال بعدىا، كما كما، كأفٌ  أفٍ  يف: يقع اؼبؤٌكؿ الفاعل كاػببلصة:

 اؼبتأخر الفاعل إىل يرفع ضمري على اؼبشتمل اؼبفعوؿ تقدي العرب لساف يف شاع -ُِ
 عمري  ربٌو خاؼ كبو:
 الش ر نوره زاف كبو: اؼبتأخر، اؼبفعوؿ على اؼبتقدـ الفاعل من الضمري عود كشذٌ 
 : ولو ق كذلك

            (الٌشػػػػ ر نػػػػوره زاف) :كبػػػػو كشػػػػذٌ ...  (عمػػػػر ربٌػػػػو خػػػػاؼ) :كبػػػػو كشػػػػاع( ُِْ)
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
  فاعػػػػػػل عػػػػػػن بػػػػػػو مفعػػػػػػوؿ ينػػػػػػوب( ِِْ)
   كاؼبتصػػػل ،اضػػػممن الفعػػػل فػػػأٌكؿ( ِّْ)
  منفتحػػػػػػػا مضػػػػػػػارع مػػػػػػػن كاجعلػػػػػػػو( ِْْ)
  اؼبطاكعػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػايل كالثػػػػػػػػػػاين( ِْٓ)
  الوصػػػػػػػػل ّٔمػػػػػػػػ  الػػػػػػػػذم ك الػػػػػػػػث( ِْٔ)
   أعػػػػػلٌ  فػػػػػا بل طٌ  امشػػػػػم أك كاكسػػػػػر( ِْٕ)
،   جيتنػب لػبسٌ  خيػف بشكل كإف( ِْٖ)
  تلػػػػػط العػػػػػني ؼبػػػػػا (بػػػػػاع) لفػػػػػا كمػػػػػا( ِْٗ)
  مصػػدر مػػن أك ظػػرؼو  مػػن كقابػػلٌ ( َِٓ)
  كجػػد إف ىػػذم بعػػض ينػػوب كال( ُِٓ)
   مػػػػػن الثػػػػػاف ينػػػػػوب قػػػػػد كباتفػػػػػاؽو ( ِِٓ)
  اشػػػتهر اؼبنػػع ك"أرل" "ظػػػٌن" بػػاب يف( ِّٓ)
        عٌلقػػػػػػػا فبٌػػػػػػػا النائػػػػػػػب سػػػػػػػول كمػػػػػػػا( ِْٓ)

. 

           (نائػػػػػػػػػػػل خػػػػػػػػػػػري نيػػػػػػػػػػػل)ػكػػػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػػػو فيمػػػػػػػػػػا 
   (كصػػػػػل)ػكػػػػػ مضػػػػػطٌ  يف اكسػػػػػر بػػػػػا خر

    (ينتحػػػػػػػى) :فيػػػػػػػو اؼبقػػػػػػػوؿ (ينتحػػػػػػػط)ػكػػػػػػػ
              منازعػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػبل اجعلػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػاألكؿ
         (اسػػػػػػػػػػػػتحلى)ػكػػػػػػػػػػػػ اجعلنٌػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػاألكؿ

    فاحتمػػػػػل (بػػػػػوع)ػكػػػػػ جػػػػػا كضػػػػػمٌ  ،عينػػػػػان 
     (حػػػػػبٌ ) لنحػػػػػو يػػػػرل قػػػػػد (بػػػػاع)ػلػػػػػ كمػػػػا
    ين لػػػػػػػط كشػػػػػػػبوو  (انقػػػػػػػاد)ك (اختػػػػػػػار) يف
            حػػػػػػػػػػػػػػػػرم بنيابػػػػػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػػػػػرٍّ  حػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ أك
        يػػػػػػػػػػرد كقػػػػػػػػػػد ،بػػػػػػػػػػو مفعػػػػػػػػػػوؿٌ  اللفػػػػػػػػػػ  يف

       أمػػػػػػػػػن التباسػػػػػػػػػو فيمػػػػػػػػػا (كسػػػػػػػػػا) بػػػػػػػػػاب
     ظهػػػػػػػػػػػػػػػػر القصػػػػػػػػػػػػػػػػد إذا منعػػػػػػػػػػػػػػػػان  أرل كال

                 ؿبققػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الٌنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرٌافع
. 

 

 مسائل: فيو
 شبهو أك آّهوؿ الفعل بعد إليو اؼبسند ىو: الفاعل نائب -ُ

 الفاعل عن النائب
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 تهدي آّ يهكـر كبو: فاألكؿ، -
 فبدكح خلقو مودا كبو: كالثاين، -

 إليو نسوباؼب كاالسم اؼبفعوؿ اسم آّهوؿ": الفعل بػ"شبو اؼبراد -ِ
 مثل كما  اؼبفعوؿ فاالسم -
 خلقو نبويٌان  رجبلن  صاحب كبو: إليو، منسوب كاالسم -

 أمهها: كثرية،  الفاعل نائب باب يف الفاعل حذؼ أسباب -ّ
   بو للعلم (ُ
    بو لل هل (ِ
    لئلّٔاـ (ّ
 عليو لل وؼ (ْ
 منو لل وؼ (ٓ
 لشرفو (ٔ

 كمضارع ماض نوعاف: آّهوؿ الفعل -ْ
 آخره قبل ما ككسر أكلو ضمٌ  ماضيان: الفعل كاف  كإف -

، كبو:  قيًتلى  فيًتحى، ضيًربى
 ك انيو أكلو ضمٌ  زائدة: بتاء مبدكءن  اؼباضط كاف  كإف 

 تيضيوًربى  تػيعيلّْمى، كبو:
 الثوك  أكلو ضمٌ  كصل: ّٔم ة مبدكءن  اؼباضط كاف  كإف 

 ايستي رج اينطيل ، كبو:
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 ياءن  عينو فتصري فاءه كسر  فلك العني معتل اؼباضط كاف  كإف 
 كبيع قيل كبو:
 الضػمة، صػوت مػن بشػطء الكسػرة خل  كىو الضمة الكسرة إمشاـ كلك
  ساكنةن، كاكان  عينو فتصري الفاء ضمٌ  كذلك
 عو كبي  قيوؿ كبو:

 آخره قبل ما كفتح أكلو ضمٌ  مضارعان: آّهوؿ الفعل كاف  كإف -
 كييباع كييقاؿ كييست رىج كيينطلى  ارىبكيتض كييتعلَّم كييقتىل كييفتىح بييضرى  كبو:

 أربعة: من كاحد الفاعل عن ينوب -ٓ
 بو اؼبفعوؿ (ُ

، ضيًربى  كبو:  الكلبى  زيده  ضربى  األصل: الكلبي
 الظرؼ (ِ

 رمضافي  ًصيم أماميك، جيًلسى  كبو:
 كآّركر اعبار (ّ

 [ُْٗ :األعراؼ]﴾أىٍيًديًهمٍ  يف  سيًق ى  كىلىمَّا﴿ تعاىل: قولو كبو
 اؼبصدر (ْ

 [ُّ :اغباقة]﴾كىاًحدىةه  نػىٍف ىةه  الصُّورً  يف  نيًفخى  فىًإذىا﴿ تعاىل: قولو كبو

 !تنبيه
 الكوفيوف كأجازه البصريني مذىب ىذا ،غالبان  هكجود مع بو اؼبفعوؿ غري ينوب كال

 : ولو ق كذلك
        يػػػػرد كقػػػػد ،بػػػػو مفعػػػػوؿٌ  للفػػػػ ا يف...  كجػػػػد إف ىػػػػذم بعػػػػض ينػػػػوب كال( ُِٓ)

. 
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 الثاين كينصب الفاعل عن نائبان  أحدمها جعل ا نني إىل متعديان  الفعل كاف  إذا -ٔ
 درمهان  زيد أيعطط كبو:
 كينصػب الفاعػل عػن نائبػان  أحػدىا جعػل مفاعيل  بل ة إىل متعديان  الفعل كاف  كإذا
 كالثالث الثاين
 مسرجان  فرسىك زيد أيعًلم كبو:

 كجيػب الفعػل علػى تقدديػو كال حذفو جيوز فبل للفاعل، أحكاـ مثل لالفاع لنائب -ٕ
 كػػاف  إفٍ  صبػػع أك تثنيػػة عبلمػػة الفعػػل يلحػػ  أال كجيػػب مؤنثػػان  كػػاف  إفٍ  الفعػػل تأنيػث
 األحكاـ. من ذلك كغري ؾبموعان، أك مثنن 
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 : قاؿ اؼبؤلف
  ش ل فعبلن  ساب و  سمو ا مضمر إف( ِٓٓ)
   أضػػػػػػمرا بفعػػػػػػلو  انصػػػػػػبو ب فالٌسػػػػػػا( ِٔٓ)
  مػا الٌسػاب  تػبل إف حتمٌ  كالٌنصب( ِٕٓ)
   باالبتػػػػػػػدا مػػػػػػػا الٌسػػػػػػػاب  تػػػػػػػبل كإف( ِٖٓ)
   يػػػػػرد مل مػػػػػا تػػػػػبل الفعػػػػػل إذا كػػػػػذا( ِٗٓ)
  طلػب ذم فعػلو  قبل نصب كاختري( َِٔ)
  علػػػػى فصػػػػلو  بػػػػبل عػػػػاطفو  كبعػػػػد( ُِٔ)
   ـبػػػػػػربا فعػػػػػػبلن  اؼبعطػػػػػػوؼ تػػػػػػبل كإف( ِِٔ)
   رجػػػػح مػػػػرٌ  لػػػػذما غػػػػري يف كالٌرفػػػػع( ِّٔ)
   جػػػػػػػػرٌ  حبػػػػػػػػرؼ مشػػػػػػػػ وؿو  كفصػػػػػػػػل( ِْٔ)
  عمل ذا كصفان  الباب ذا يف كسوٌ ( ِٓٔ)
              بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابع حاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلةٌ  كعلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٌ ( ِٔٔ)

. 

         اػػػػػػػػػػػػػػػػلٌ  أك لفظػػػػػػػػػػػػػػػػو بنصػػػػػػػػػػػػػػػػبو  عنػػػػػػػػػػػػػػػػو 
           أظهػػػػػػػػػػػػػػرا قػػػػػػػػػػػػػػد ؼبػػػػػػػػػػػػػػا موافػػػػػػػػػػػػػػ و  حتمػػػػػػػػػػػػػػان 
   "حيثمػػػػػػػػػا"ك "إفػ"كػػػػػػػػػ بالفعػػػػػػػػػل خيػػػػػػػػػتصٌ 

               أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان  الت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرفع خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتصٌ 
        كجػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػد ؼبػػػػػػػػػا معمػػػػػػػػػوالن  قبػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػا

       غلػػػػػػػػػػػب الفعػػػػػػػػػػػل إيػػػػػػػػػػػبلؤه مػػػػػػػػػػػا كبعػػػػػػػػػػػد
             أٌكال مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقرٍّ  فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو  معمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿو 

            ـبػػػػػػػػػػػػػرٌيان  فػػػػػػػػػػػػػاعطفن اسػػػػػػػػػػػػػمو  عػػػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػػػو
         يػػػػػػػػبح مل مػػػػػػػػا كدع ،افعػػػػػػػػل أبػػػػػػػػيح فمػػػػػػػػا
             جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم كوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو  بإضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافةو  أك

    حصػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػانعٌ  يػػػػػػػػػػػك مل إف بالفعػػػػػػػػػػػل
               الواقػػػػػػػػػػػػػػػع اإلسػػػػػػػػػػػػػػػم سبػػػػػػػػػػػػػػػنف كعلقػػػػػػػػػػػػػػػةو 

. 
 

 مسائل: فيو
 عنػو اشػت الو لوال فيو يعمل أف حقو من عامل على اسم يتقدـ أف ىو: االشت اؿ -ُ

 الضمري إىل مضاؼ اسم يف أك ضمريه يف بالعمل

 المعمول عن العامل اشتغال
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 قرأتو كتابك  كبو: فاألكؿ، -
 غبلمو ضربت زيد كبو: كالثاين، -

  بل ة: اإلشت اؿ أركاف -ِ
 ساب ال االسم كىو عنو، مش وؿ (ُ
 اؼبتأخر العامل كىو مش وؿ، (ِ
 الضمري إىل اؼبضاؼ أك الضمري كىو بو، مش وؿ (ّ

 بفعػػل نصػػبو كجيػػوز ،خػػرب بعػػده كاعبملػػة مبتػػدأ أنػػو علػػى رفعػػو عنػػو اؼبشػػ وؿ جيػػوز -ّ
  بو. اؼبش وؿ إىل بالنظر التقدير ففيكو  كجوبان  مضمر

  ،اؼبذكور للفعل اؼبواف  بالفعل فالتقدير ريان مض بو اؼبش وؿ كاف  إذا
 اؼبعن. يف اؼبناسب بالفعل فالتقدير الضمري إىل مضافان  بو اؼبش وؿ كاف  كإذا
 خربه "قرأتو" كاعبملة مبتدأ فػ"كتابيك" قرأتو، كتابيك الرفع: مثاؿ
 قرأتو كتابىك  قرأت كالتقدير: قرأتو، كتابىك  األكؿ: النصب كمثاؿ
 غبلمو ضربت دان زي أىنت كالتقدير: غبلمو، ضربت زيدان  الثاين: النصب كمثاؿ

 طبسة: عنو اؼبش وؿ شركط -ْ
 اؼبعن دكف اللف  يف ان متعدد أك كاحدان  يكوف أف (ُ
 بعده ؼبا مفتقران  يكوف أف (ْ  متقدمان  يكوف أف (ِ
 بو لئلبتداء صاغبان  يكوف أف (ٓ   اإلضمار قبولو (ّ

 شرطاف: للمش وؿ -ٓ
 عنو باؼبش وؿ متصبلن  يكوف أف (ُ
 قبلو فيما للعمل صاغبان  يكوف أف (ِ
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 يلط: ما كىو بالفعل، خيتص ما بعد كقع إذا عنو اؼبش وؿ نصب جيب -ٔ
 أكرمتو زيدان  ىبٌل  كبو: ىبٌل، (ُ
 اؽبم ة غري اإلستفهاـ أدكات (ِ

 رأيتو؟ زيدان  ىل لقيتو؟، عمران  مى كبو:
 الشرط أدكات (ّ

 فأكرمو لقيتو زيدان  حيثما كبو:
 مسائل: ست يف عنو اؼبش وؿ نصب يرتجح -ٕ

 طلبان  الفعل يكوف أف (ُ
 لو ا غفر زيدان  اضربو، زيدان  كبو:

 الطلبيتني بػ"ال" أك بالبلـ مقركنان  الفعل يكوف أف (ِ
 هتنو ال خالدان  بكر، وبليضر  عمران  كبو:

 اإلسػػتفهاـ كهمػػرة  الفعػػل علػػى دخوؽبػػا ي لػػب اةأد بعػػد عنػػو اؼبشػػ وؿ كقػػع إذا (ّ
 النافية ك"إف" ك"ال" ك"ما"
 ضربتو زيدان  إف و،أكرم زيدان  ال قرأتو، الكتابى  ما لقيتو؟، أزيدان  كبو:

 مػذكورة فعليػة صبلػة علػى معطوفػان  بػو ملتصػ  عػاطف بعػد عنػو اؼبشػ وؿ كقع إذا (ْ
 قبلو،
 أكرمتو كخليبلن  سليم قاـ كبو:

 صفة الفعل أفٌ  الرفع يف يتوٌىم أف (ٓ
 [ْٗ :القمر]﴾خىلىٍقنىاهي  شىٍطءو  كيلَّ  إًنَّا﴿ تعاىل: قولو كبو

 بمنصو  لئلستفهاـ جوابان  عنو اؼبش وؿ يكوف أف (ٔ
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 ضربت؟ من أـ ضربت؟ أٌيهم قاؿ: ؼبن جوابان  ضربتو، زيدان  كبو:
 موضعني: يف عنو اؼبش وؿ رفع جيب -ٖ

 يقػع ال أنػو يف النحػاة بعػض قػوؿ يف الف ائيػة" "إذا بعػد عنو اؼبش وؿ كقع إذا (ُ
 مطلقان  األظباء إال الف ائية" "إذا بعد
 ال بار مؤله اعبوٌ  فإذا خرجت كبو:

 يلط: ما كىو ،الكبلـ صدر ؽبا ألفاظ قبل عنو اؼبش وؿ كقع إذا (ِ
 ربٌبو؟ ىل أبوؾ كبو: اإلستفهاـ، [1
 أصاحبو ما الكسوؿ كبو: النافية، ما [2
 السبلـ رئوقفأ رأيتو إف أخوؾ كبو: الشرط، أدكات [3
 تركتو ىبٌل  اللعب ىبٌل، [4
 ؟اتكرمه أال أٌمك كبو: أال، [5
 معٌلمو ؽبو األستاذ كبو: اإلبتداء، الـ [6
 أعطيتو كم  ريالفق كبو: ة،اػبربيٌ  كم [7
 أحسنو ما الصدؽ كبو: التع ب، [8

 ذات صبلػػػة علػػػى معطوفػػػان  كػػػاف  إذا السػػػواء: علػػػى كنصػػػبو عنػػػو اؼبشػػػ وؿ رفػػػع جيػػػوز -ٗ
 فعل كع  ىا اسم صدرىا الى أم: الوجهني،

 أكرمتو خليبلن  أك أكرمتو كخليل سافر سليمه  كبو:
 مػا كال فػعالر  يوجب ما كال يرٌجحو ما كال النصب يوجب ما يكن ـ إذا أنو اعلم -َُ

 الرفع يرجح السواء على األمرين جيي 
 قرأتو الكتاب كبو:
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 : قاؿ اؼبؤلف
  تصػػػػل أف اؼبعػػػػٌدل الفعػػػػل عبلمػػػػة( ِٕٔ)
  ينػػػب مل إف مفعولػػػو بػػػو فانصػػػب( ِٖٔ)
  كحػػػػػػػػػػػػتم ،اؼبعػػػػػػػػػػػػٌدل غػػػػػػػػػػػػري كالزـٌ ( ِٗٔ)
  (اقعنسسػا) كاؼبضػاىط ،(افعلػلٌ ) كذا( َِٕ)
   اؼبعػػػػػػػػػٌدل طػػػػػػػػػاكع أك ،عرضػػػػػػػػػان  أك( ُِٕ)
        جػػػػػػػػػػػػػرٌ  حبػػػػػػػػػػػػػرؼ الزمػػػػػػػػػػػػػان  كعػػػػػػػػػػػػػدٌ ( ِِٕ)
      يطٌػػػػػػػػػػػرد "أف"ك "أفٌ " كيف ،نقػػػػػػػػػػػبلن ( ِّٕ)
   كػػ"من" معػنن  فاعػلو  سػب  كاألصػل( ِْٕ)
     عػػػػػػػػػػرا ؼبوجػػػػػػػػػػبو  األصػػػػػػػػػػل كيلػػػػػػػػػػـ ( ِٕٓ)
   يضػػػر مل إف  أجػػػ فضػػػلة كحػػػذؼ( ِٕٔ)
       علمػػػػػػػػػػا إف الٌناصػػػػػػػػػػبها كحيػػػػػػػػػػذؼ( ِٕٕ)

. 

      (عمػػػػػل) :كبػػػػػو بػػػػػو مصػػػػػدرو  غػػػػػري "ا"ىػػػػػ 
     (الكتػػػػػػػب تػػػػػػػدبٌرت) :كبػػػػػػػو فاعػػػػػػػلو  عػػػػػػن
           (هنػػػػػػػػػػػم)ػكػػػػػػػػػػػ السػػػػػػػػػػػ ايا أفعػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػ ـك
        دنسػػػػػػػػػػػػػػػا أك نظافػػػػػػػػػػػػػػػةن  اقتضػػػػػػػػػػػػػػػى كمػػػػػػػػػػػػػػػا

                (فامتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌده)ػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لواحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو 
             للمن ػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ  فالٌنصػػػػػػػػػػػػػػػػب حػػػػػػػػػػػػػػػػذؼ كإف
   (يػػػػػدكا أف ع بػػػػت)ػكػػػػ لػػػػػبسو  أمػػػػن مػػػػع
    (الػػػػيمن نسػػػػج زاركػػػػم مػػػػن ألبسػػػػن) مػػػػن

       يػػػػػػػرل قػػػػػػػد احتمػػػػػػػ األصػػػػػػػل ذاؾ كتػػػػػػػرؾ
    حصػػػػػػر أك جوابػػػػػػان  سػػػػػػي  مػػػػػػا كحػػػػػػذؼ
                     ملت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حذفػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

. 
 

 مسائل: فيو
 قسػػػػمني: إىل ينقسػػػػم كاللػػػػ ـك التعػػػػدم حيػػػػث مػػػػن الفعػػػػل أف علػػػػى النحػػػػاة أكثػػػػر -ُ

، اؼبتعدم  ا.مؽب  الث كال كالبلـز
 أقساـ: ة بل  إىل ينقسم اعبملة ىذه من الفعل أف إىل ذىب من العلماء كمن

 ولزومه الفعل تعدي
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 اؼبتعدم (ُ
 البلـز (ِ
، كال متعد ليس ما (ّ  كأخواهتا كاف  كىو الـز

 الفعل أيضان: كيسمى عليو يقع بو كمفعوؿ يفعلو فاعل إىل حيتاج ما ىو: اؼبتعدم -ِ
 بو اؼبفعوؿ إىل الفاعل ّٓاكزتو آّاكز كالفعل بو اؼبفعوؿ على لوقوعو الواقع
  ضرب، عمل، فتح، كبو:
 الكلب زيد ضرب اػبري، زيد عمل الباب، زيد فتح قولك: يف

 ىػػػاء كىػػػط: اؼبصػػػدر، غػػػري علػػػى تعػػػود ىػػػاء بػػػو تتصػػػل أف اؼبتعػػػدم الفعػػػل عبلمػػػة -ّ
 بو. اؼبفعوؿ
 أغلقتو الباب كبو:
 : ولو ق كذلك

       (عمػػل) :كبػػو بػػو مصػػدرو  غػػري "ا"ىػػ...  تصػػل أف اؼبعػػٌدل الفعػػل عبلمػػة( ِٕٔ)
. 

 أستاذه فأكرمو الطالب اجتهد ككبو:
 ب ريه متعد كإما بنفسو متعد إما اؼبتعدم -ْ

 اعبر حرؼ كاسطة ب ري أم: مباشرة، بو اؼبفعوؿ إىل يصل ما بنفسو: فاؼبتعدم -
 صرحيان  يسمى كمفعولو الكتب، تدبرت كبو: 
 اعبر حرؼ بواسطة بو اؼبفعوؿ إىل يصل ما :ب ريه كاؼبتعدم -

 صريح غري يسمى كمفعولو بك، ذىبت كبو:
 فاعلو عن ينب مل إف ولومفع ينصب أف اؼبتعدم الفعل شأف -ٓ

بٌرت كبو:  الكتبى  تىدى
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 الكتبي  تيديبٌرت كبو: ،تقدـ كما  رفعو كجب عنو ناب فإف
 اؼبسمار الثوب خرؽ كقوؽبم:  اللبس، أمن عند الفاعل كينصب اؼبفعوؿ يرفع كقد
 يقاس ال ظبعطٌ  كىو

 أقساـ:  بل ة إىل ينقسم مفعولو عدد إىل بالنظر اؼبتعدم -ٔ
 كاحد معفوؿ إىل يتعدم ما (ُ

، كتب،  كبو:  األستاذ زيد أكـر الدرس، زيد كتب  قولك: يف أكـر
 قسماف: كىو معفولني، إىل ليتعد ما (ِ

 كأخواهتا" كػ"ظنٌ   كاػبرب، اؼببتدأ فيو اؼبفعولني أصل ما مها:أحد
 عامل زيد كاألصل: عاؼبان، زيدان  ظننت كبو:
 كأخواهتا" كػ"أعطى  كاػبرب، اؼببتدأ أصلهما ليس ما الثاين:

 درمهان  زيدان  أعطيت و:كب
 كأرل" كػ"أعلم  مفاعيل،  بل ة إىل ليتعد ما (ّ

 كاقعان  اػبرب زيدان  أعلمت كبو:
 الفعػل كيسػمى بػو، اؼبفعػوؿ إىل حيتػاج كال الفاعػل إىل حيتػاج مػا ىػو: الػبلـز الفعل -ٕ

 علػى يقػع ال ألنػو الواقػع غػري الفعػل أيضػان  كيسمى الفاعل، على القتصاره القاصر
 بو. اؼبفعوؿ

 خالد كسافر سعيد ذىب و:كب
 ا تية: األمور يف الزمان  الفعل يكوف -ٖ

 الس ايا أفعاؿ من كاف  إذا (ُ
 كقبح كحسن كجنب ش ع كبو:
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 ىيئة على يدؿ أف (ِ
 كقصر طاؿ كبو:

 نظافة على يدؿ أف (ّ
 ؤضكك  كنظف طهر كبو:

 دنس على يدؿ أف (ْ
 ككسخ كقذر كقبس دنس كبو:

 عرض على يدؿ أف (ٓ
 كعطش كشبع كح ف كهنم كفرح كنش  ككسل مرض كبو:

 لوف على يدؿ أف (ٔ
 خضرٌ اك  سودٌ اك  ضبرٌ ا كبو:

 عيب على يدؿ أف (ٕ
 كعور عمش كبو:

 حلية على يدؿ أف (ٖ
 ككحل كدعج قبل كبو:

 "فػىعيلى" كزف على كاف  إذا (ٗ
 ككـر كصبل كشرؼ حسن كبو:

 "انٍػفىعىلى" كزف على كاف  إذا (َُ
 كانطل  كاكبطم سرانك كبو:

 "افٍػعىلَّ" كزف على كاف  إذا (ُُ
 كازكرٌ  ربٌ اغ كبو:
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" كزف على كاف  إذا (ُِ  "افٍػعىاؿَّ
 كازكارٌ  ادىاـٌ  كبو:

 "افٍػعىلىلَّ" كزف على كاف  إذا (ُّ
 كاطمأفٌ  اقشعرٌ  كبو:

 "افٍػعىنػٍلىلى" كزف على كاف  إذا (ُْ
 كاقعنسس احرقبم كبو:

 كاحد إىل ؼبتعد مطاكعان  كاف  إذا (ُٓ
 فانكسر ككسرتو فامتدٌ  اغببل مددت كبو:

 أشياء  بل ة بأحد متعديان  البلـز الفعل يصري -ٗ
 "أىفٍػعىلى" كزف إىل بنقلو (ُ

، كرـي  كبو:  آّتهد أكرمت قولك: يف كأكـر
 "فػىعَّلى" كزف إىل بنقلو (ِ

 العلماء عٌظمت قولك: يف كعٌظم، عظيم كبو:
 اعبر حرؼ بواسطة (ّ

  ب يد؛ مررت قولك: يف بو، مرٌ   كبو:
 دبالو زيد ذىب قولك: يف بػ، ذىب 

 آّركر نصبت اسطةبو  اؼبتعدم بعد اعبر حرؼ سق  إذا -َُ
ٍبًعنيى  قػىٍومىوي  ميوسىى اٍختىارى ﴿ تعاىل: قولو كبو  قومو من أم: ،[ُٓٓ :األعراؼ]﴾رىجيبل سى

 جػائ  فهػو كأفٌ  أفٍ  يف إال عليػو يقػاس ال بواسطة اؼبتعدم بعد اعبر حرؼ سقوط -ُُ
 اللبس أمن إذا قياسان 
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ػػاءىكيمٍ  أىفٍ  أىكىعىً ٍبػػتيمٍ ﴿ تعػػاىل: قولػػول  :األعػػراؼ]﴾ًمػػٍنكيمٍ  رىجيػػلو  عىلىػػى كيػػمٍ رىبّْ  ًمػػنٍ  ذًٍكػػره  جى

 جاءكم من أم: ،[ٗٔ
 بأنو أم: ،[ُٖ :عمراف آؿ]﴾ىيوى  ًإال إًلىوى  ال أىنَّوي  اللَّوي  شىًهدى ﴿ تعاىل: قولوك 
 اعبر حرؼ حذؼ عند كأف أفٌ  ؿبل يف النحاة اختلف -ُِ

 جر ؿبل يف أهنما إىل األخفش فذىب -
 نصب ؿبل يف أهنما إىل الكسائط كذىب -
 الوجهني ذبوي  إىل يبويوس كذىب -

 ىػو مػا تقػدي فاألصػل كخػربان، مبتػدأن  أصػلهما ليس اؼبفعولني إىل الفعل تعٌدل إذا -ُّ
 اؼبعن يف فاعل
  درمهان، زيدان  أعطيت كبو:
  جٌبةن، زيدان  كسوت    
 اليمن نسج زاركم من نألبس     

 : ولو ق كذلك
    (الػػيمن نسػج زاركػػم مػن ألبسػن) مػػن...  كػػ"من" معػنن  فاعػػلو  سػب  ( كاألصػلِْٕ)

. 

. 
 ذلك جبو ي ما طرأ إذا اؼبعن يف فاعبلن  ليس ما تقدي جيب قد -ُْ

 صاحبو الدرىم أعطيت كبو:
 : ولو ق كذلك

           يػػػػػػرل قػػػػػد حتمػػػػػػا األصػػػػػل ذاؾ كتػػػػػػرؾ...  عػػػػػرا ؼبوجػػػػػػبو  األصػػػػػل كيلػػػػػـ ( ِٕٓ)
. 
  يضٌر، مل إف الفضلة حذؼ جيوز -ُٓ

 ضربت (- زيدان  ضربت كقولك:
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  سؤاؿ، جواب يف بو اؼبفعوؿ كقع إذا كما  حذفها جي  مل الفضلة حذؼ ضرٌ  فإف
 زيدان  ضربت فتقوؿ: ضربت؟ من يقاؿ: أف كبو
 ؿبصوران  كقع أك

 موضعني يف "زيدان" حذؼ جيوز فبل زيدان، إال ضربت ما كبو:
 : ولو ق كذلك

    حصػػر أك جوابػػان  سػي  مػػا كحػذؼ...  يضػػر مل إف  أجػ فضػػلة كحػذؼ( ِٕٔ)
. 
 دليل عليو دؿٌ  إذا الفضلة ناصب ذؼح جيوز -ُٔ

 زيدان  ضربت فالتقدير: ،زيدان  فتقوؿ: ضربت؟ من يقاؿ: أف كبو
 اإلشت اؿ باب يف تقدـ كما  كاجبان  يكوف كقد
 ضربتو زيدان  ضربت فالتقدير: ضربتو، زيدان  كبو:
 : ولو ق كذلك

                    ملت مػػػػػػػػػػػا حذفػػػػػػػػػػػو يكػػػػػػػػػػػوف كقػػػػػػػػػػػد...  علمػػػػػػػػػػػا إف الٌناصػػػػػػػػػػػبها كحيػػػػػػػػػػػذؼ( ِٕٕ)
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
  عمػل اسمو  يف اقتضيا عامبلف إف( ِٖٕ)
   البصػػػػػره أىػػػػػل عنػػػػػد أكىل كالثػػػػػاين( ِٕٗ)
  مػػػػػػػا ضػػػػػػمري يف اؼبهمػػػػػػل كأعمػػػػػػل( َِٖ)
  (ابناكػػػػػػػا كيسػػػػػػػطء حيسػػػػػػػناف)ػكػػػػػػػ( ُِٖ)
  أمهػػػػػػػبل قػػػػػػػد أٌكؿو  مػػػػػػػع ذبػػػػػػػطء كال( ِِٖ)
  خػرب غػري يكػن إف الـ  حذفو بل( ِّٖ)
   خػػػػػػػربا ضػػػػػػػمري يكػػػػػػػن اف هػػػػػػػركأظ( ِْٖ)
          أخػػػػػػػػػػا كيظنٌػػػػػػػػػػاين أظػػػػػػػػػػنٌ ) :كبػػػػػػػػػػو( ِٖٓ)

. 

        العمػػػػػػػػػػػػػػػل منهمػػػػػػػػػػػػػػػا فللواحػػػػػػػػػػػػػػػد قبػػػػػػػػػػػػػػػل 
     أسػػػػػػػػػػػػره ذا غػػػػػػػػػػػػريىم عكسػػػػػػػػػػػػان  كاختػػػػػػػػػػػػار
             الت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  ،تنازعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه

          (عبػػػػػػػػػػػػػػداكا كاعتػػػػػػػػػػػػػػديا ب ػػػػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػػػػد)ك
             ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل أك رفػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػري دبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػمرو 
            اػبػػػػػػػػػػػػػػػػػرب ىػػػػػػػػػػػػػػػػػو يكػػػػػػػػػػػػػػػػػن إف كأٌخرنػػػػػػػػػػػػػػػػػو
               اؼبفٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا يطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري
                    (الٌرخػػػػػػػػػػػػػا يف أخػػػػػػػػػػػػػوين كعمػػػػػػػػػػػػػران  زيػػػػػػػػػػػػػدان 

. 
 

 مسائل: فيو
 اسػػػم علػػػى عػػػامبلف يتقػػػدـ أف كاصػػػطبلحان: ؛كاإلخػػػتبلؼ الت اصػػػم ل ػػػة: التنػػػازع -ُ

 لو معموالن  يكوف أف منهما كاحد كل  يطلبو
 زيدان  كأكرمت ضربت كبو:

 يف العػػاملني مػػن كاحػػد كػػل  إعمػػاؿ جيػػوز أنػػو كالكػػوفيني بصػػرينيال بػػني خػػبلؼ ال -ِ
 منهما: أكىل يف اختلفوا كلكن الظاىر، االسم ذلك
 منو لقربو بو أكىل الثاين أف إىل البصريوف فذىب -

 العمل في التنازع
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 لتقدمو بو أكىل األكؿ أف إىل الكوفيوف كذىب -
 النحاة: صبهور عند شركط  بل ة اؼبتنازعني العاملني يف يشرتط -ّ

 ريهغ أك العطف حبرؼ ارتباط العاملني نيب يكوف أف (ُ
 اؼبعموؿ على متقدمني العامبلف يكوف أف (ِ
 مػن كمعػنن  لفظػان  اؼبعمػوؿ يف يعمػل أف فبكنػان  العاملني من كاحد كل  يكوف أف (ّ

 فساد غري
 أنواع: اؼبتنازعاف العامبلف -ْ

 فعلني يكونا أف (ُ
 [ٔٗ :الكهف]﴾ًقٍطرنا عىلىٍيوً  أيٍفرًغٍ  آتيوين ﴿ تعاىل: قولوك

 فاعلني اظبط يكونا أف (ِ
 موئبلن  فناءؾ إال أزبذ أجرتو**فلم من م نيان  م يثان  عهدت الشاعر: قوؿ كبو

 مفعولني اظبط يكونا أف (ّ
 غرديها معن فبطوؿ غرديو**كع ة فوىف دين ذم كل  قضى كبو:

 مصدرين يكونا أف (ْ
 زيدان  كتقديرؾ حٌبك من ع بت كبو:

 تفضيل اظبط يكونا أف (ٓ
 للعلم كأصبعهم الناس أضب  زيد كبو:

 مشبهتني صفتني يكونا أف (ٔ
 ظاىره كنظيف صبيل زيد كبو:

 فعبلن  كا خر فعل اسم أحدمها يكوف أف (ٕ
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ـي ﴿ تعاىل: قولو كبو   [ُٗ :اغباقة]﴾ًكتىابًيىوٍ  اقٍػرىءيكا ىىاؤي
 مصدران  كا خر فعبلن  أحدمها يكوف أف (ٖ

  الشاعر: قوؿ كبو
 مسمعان  الضرب عن أنكل فلم ين**لقيتنأ اؼب رية أكىل علمت لقد

 أف في ػػب الفعػػل غػػري كػػاف  كإذا متصػػرفان، يكػػوف أف في ػػب فعػػبلن  العامػػل كػػاف  إذا -ٓ
 العمل يف للفعل مشأّان  يكوف

 فيو اؼبتنازع االسم ذلك ضمري يف الثاين أعملت األكؿ أعملت فإف -ٔ
 أخواؾ ّٔما كمررت   مرٌ  زيد، كأكرمتو ضربين أخواؾ، كقعد قاـ كبو:
 أضمرتو مرفوع إىل األكؿ احتاج فإف الثاين أعملت كإف
 أخواؾ كقعد قاـ كبو:
 حذفتو ؾبركر أك منصوب إىل احتاج كإف
 أخواؾ   كمرٌ  مررت أخواؾ، كضربين ضربت كبو:

 العامػل كػاف  أك سبلػا يف حذفػو أكقػع فػإف ؿبػبلن  أك لفظان  ؼبنصوب األكؿ احتاج إف -ٕ
 مؤخران  اؼبعموؿ إضمار كجب "ظن" باب من أك "كاف" باب من
 إياه صديقان  زيد ككاف كنت  بو، زيد علىطَّ  كاستعاف استعنت و:كب
 إياه قائمان  زيدان  كظننت ظنين   
o مقدمان؛ يضمر ك"كاف" "ظن" باب يف كقيل  

  صديقان؛ صديقان  زيد ككاف كنت  كبو: يظهر، كقيل
 لدليل حذؼ ألنو ىشاـ( ابن )عند الصحيح كىو حيذؼ، كقيل

o اؼبنصوب حذؼ كجب ك"ظن" ""كاف با  غري من العامل كاف  كإف 
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 زيدان  كضربين ضربت كػ:
 ضػركرة )كىػذا صػاحب كيرضػيك ترضػيو كنػت  إذا كقولو:  إضماره، جيوز كقيل
 مهور(اعب عند

 ذلػك ككػاف اسم عن خربان  الضمري ذلك ككاف ضمري إىل اؼبهمل العامل احتاج إذا -ٖ
 فيػػػو اؼبتنػػػازع وكىػػػ لػػػو اؼبفٌسػػػر لبلسػػػم غريمهػػػا أك كالتػػػذكري اإلفػػػراد يف ـبالفػػػان  االسػػػم
 اإلظهار إىل العدكؿ كجب
 الرخا يف أخوين كعمران  زيدان  أخان  يناكيظن أظنٌ  كبو:
 اإلضمار الكوفيوف كأجاز
 أخوين كعمران  زيدان  إياه يناكيظن أظنٌ  فتقوؿ:
 اغبذؼ أيضان  كأجازكا
 أخوين كعمران  زيدان  يناكيظن أظنٌ  فتقوؿ:
 : ولو ق كذلك

               اؼبفٌسػػػػػػػػػػػرا يطػػػػػػػػػػػاب  مػػػػػػػػػػػا ل ػػػػػػػػػػػري...  خػػػػػػػػػػػربا ضػػػػػػػػػػػمري يكػػػػػػػػػػػن اف كأظهػػػػػػػػػػػر( ِْٖ)
                     (الٌرخػػػػػػػػػا يف أخػػػػػػػػػوين كعمػػػػػػػػػران  زيػػػػػػػػػدان ...  أخػػػػػػػػػا كيظنٌػػػػػػػػػاين أظػػػػػػػػػنٌ ) :كبػػػػػػػػػو( ِٖٓ)
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
  مػن ال ٌمػاف سػول مػا اسم اؼبصدر:( ِٖٔ)
   نصػػػػب كصػػػػفو  أك فعػػػػلو  أك دبثلػػػو( ِٕٖ)
   عػػػػػػدد أك يبػػػػػػني نوعػػػػػػان  اك توكيػػػػػػدان ( ِٖٖ)
   دؿٌ  عليػػػػػػو مػػػػػا عنػػػػػػو ينػػػػػوب كقػػػػػد( ِٖٗ)
     بػػػػػػػػػػػػػداأ فوٌحػػػػػػػػػػػػػد لتوكيػػػػػػػػػػػػػدو  كمػػػػػػػػػػػػػا( َِٗ)
    امتنػػػػػػػع اؼبؤٌكػػػػػػػد عامػػػػػػػل كحػػػػػػػذؼ( ُِٗ)
   بػػػػػػدال آت مػػػػػػع حػػػػػػتمٌ  كاغبػػػػػػذؼ( ِِٗ)
(    منٌػػػػػػػػػػا إٌماػ)كػػػػػػػػػػ لتفصػػػػػػػػػػيلو  كمػػػػػػػػػػا( ِّٗ)
    كرد حصػػػػػػػػػػر كذز مكػػػػػػػػػػٌررٌ  كػػػػػػػػػػذا( ِْٗ)
    مؤٌكػػػػػػػػػػػػدا يدعونػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػا كمنػػػػػػػػػػػػو( ِٓٗ)
(   عرفػػػػػػػا ألػػػػػػػف طٌ علػػػػػػػ لػػػػػػػو) :كبػػػػػػػو( ِٔٗ)
      صبلػػػػػػو بعػػػػػػد التشػػػػػػبيو ذك كػػػػػػذاؾ( ِٕٗ)

. 

     (أمػػػػػن) مػػػػػن (أمػػػػػنو )ػكػػػػػ الفعػػػػػل مػػػػػدلويل 
       انت ػػػػػػػػػػػػػػػب ؽبػػػػػػػػػػػػػػػذين أصػػػػػػػػػػػػػػػبلن  ككونػػػػػػػػػػػػػػػو

      (رشػػػػػػػد ذم سػػػػػػػري سػػػػػػػريتني سػػػػػػػرت)ػكػػػػػػػ
    (اعبػػػػػػذؿ كافػػػػػػرح ،اعبػػػػػػدٌ  كػػػػػػلٌ  جػػػػػػدٌ )ػكػػػػػػ

                    كأفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردا غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريه كاصبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٌ 
               مٌتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدليلو  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواه كيف
(    اٍنديالى كػػػػػػػػ)  اللَّػػػػػػػذٍ  (دالػ)نكػػػػػػػ فعلػػػػػػػو مػػػػػػػن

                عنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػث حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؼ عاملػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
         اسػػػػػػػػػػتند عػػػػػػػػػػنيو  السػػػػػػػػػػم فعػػػػػػػػػػلو  نائػػػػػػػػػػب

                   فاؼببتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ،غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريه أك لنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
(       صػػػػػػػػرفا حقػػػػػػػػا أنػػػػػػػػت ابينػ)كػػػػػػػػ كالثػػػػػػػػاف
(             عضػػػػػػػػػػػػلو ذات بكػػػػػػػػػػػػاء بكػػػػػػػػػػػػا يلػ)كػػػػػػػػػػػػ

. 
 

 مسائل: فيو
 عدده أك لنوعو بيانان  أك لعاملو توكيدان  اؼبنصوب اؼبصدر ىو:  طلاؼب اؼبفعوؿ -ُ

 ضربتني ضربت زيدو، سري سرت ضربان، ضربت كبو:

 المطلق المفعول
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 :يلط ما اؼبطل  اؼبفعوؿ ينصب الذم العامل -ِ
 اؼبتصرؼ التاـ الفعل (ُ

 إتقانان  عملك أتقط كبو:
 كصػػي ة اؼبفعػػوؿ اسػػمك  الفاعػػل )اسػػم اؼبتصػػرؼ التػػاـ الفعػػل مػػن اؼبشػػتقة الصػػ ة (ِ

 بال ة(اؼب
 عظيمان  إسراعان  مسرعان  رأيت كبو:

 اؼبصدر (ّ
 حسنان  اجتهادان  باجتهادؾ فرحت كبو:

 ابػن قػاؿ كبو منو مشتقاف كالوصف كالفعل أصل، اؼبصدر أف إىل البصريوف ذىب -ّ
 : قولو كذلك مالك

            انت ػػػػػػػب ؽبػػػػػػػذين أصػػػػػػػبلن  ككونػػػػػػو...  نصػػػػػػػب كصػػػػػػػفو  أك فعػػػػػػػلو  أك دبثلػػػػػػو( ِٕٖ)
. 

 منو مشت  كاؼبصدر أصل الفعل أف ىلإ الكوفيوف كذىب
 الفعل من مشت  كالوصف منو مشت  كالفعل أصل اؼبصدر أف إىل قـو كذىب
 أحػػػدمها كلػػػيس أسػػػوبر  أصػػػل كالفعػػػل اؼبصػػػدر مػػػن كػػػبلن   أف إىل طلحػػػة ابػػػن كذىػػػب
  ا خر. من مشتقان 

 األكؿ اؼبذىب كالصحيح
 أحواؿ:  بل ة على يقع اؼبطل  اؼبفعوؿ -ْ

  مؤكدان، يكوف أف (ُ
 ضربان  ضربت و:كب

  للنوع، مبنيان  يكوف أف (ِ
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 رشد ذم سريان  سرت كبو:
  للعدد، مبنيان  يكوف أف (ّ

 سريتني سرت كبو:
 : قولو كذلك

        (رشػػػػد ذم سػػػػري سػػػػريتني سػػػػرت)ػكػػػػ...  عػػػػدد أك يبػػػػني نوعػػػػان  اك توكيػػػػدان ( ِٖٖ)
. 
 فذىب داؼبؤك غري أما إفراده جيب بل صبعو كال لعاملو اؼبؤكد اؼبصدر تثنية جيوز ال -ٓ

 كتثنيتو. صبعو جواز إىل كغريه مالك ابن
 : قولو كذلك

                          كأفػػػػػػػػػػػػػػردا غػػػػػػػػػػػػػػريه كاصبػػػػػػػػػػػػػػع ك ػػػػػػػػػػػػػػنٌ ...  بػػػػػػػػػػػػػػداأ فوٌحػػػػػػػػػػػػػػد لتوكيػػػػػػػػػػػػػػدو  كمػػػػػػػػػػػػػػا( َِٗ)
. 
 موصوؼ كال مضاؼ غري منكران  مصدران  يكوف أف صورتو للتوكيد اؼبطل  اؼبفعوؿ -ٔ
 :صور شباف فلو عاملو لنوع اؼببني اؼبطل  اؼبفعوؿ -ٕ

 مضافان  اؼبصدر يكوف أف (ُ
 الصاغبني عمل اعمل كبو:

 بػ"اؿ" مقركنان  اؼبصدر يكوف أف (ِ
 اإلجتهاد اجتهدت كبو:

 موصوفان  اؼبصدر يكوف أف (ّ
 صاغبان  عمل اعمل كبو:

 اؼبصدر إىل مضافان  كصفان  اؼبطل  ؼبفعوؿا يكوف أف (ْ
 الرضا أصبل علطٍّ  عن رضيت كبو:

 بػ"اؿ" ؿبٌلى دبصدر تان منعو  إشارة اسم اؼبطل  اؼبفعوؿ يكوف أف (ٓ
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 اإلكراـ ذلك عليان  أكرمت كبو:
 عاملو أنواع من نوع على داالن  نفسو اؼبصدر يكوف أف (ٔ

 القهقرة رجعت كبو:
 اؼبصدر إىل مضافان  "بعض" أك "كل" لف  اؼبطل  اؼبفعوؿ يكوف أف (ٕ

 الضرب بعض ضربتو اعبٌد، كل  جدٌ  اغبٌب، كل  أحببتو كبو:
 فيو للعامل آلة اسم اؼبطل  اؼبفعوؿ يكوف أف (ٖ

 عصان  ضربتو سوطان، ضربتو كبو:
 صور:  بل ة لو للعدد اؼببني اؼبطل  اؼبفعوؿ -ٖ

 الوحدة بتاء ـبتومان  اؼبصدر يكوف أف (ُ
 ضربةن  ضربتو كبو:

 صبع عبلمة أك تثنية بعبلمة ـبتومان  اؼبصدر يكوف أف (ِ
 ضربات ضربتو ضربتني، ضربتو كبو:

 دبصدر فبي ان  عدد اسم اؼبطل  اؼبفعوؿ يكوف أف (ّ
 إشارات عشر إليو أشرت كبو:
 [ْ :النور]﴾جىٍلدىةن  شبىىاًننيى  فىاٍجًلديكىيمٍ ﴿ تعاىل: قولو ككبو

 النائػب كيسمى شيئان  عشر ا نا مطل  مفعوؿ أنو على كينصب اؼبصدر عن ينوب -ٗ
 اؼبصدر: عن
  غسبلن، اغتسلت عطاءن، أعطيتك كبو: ،اؼبصدر اسم (ُ

 سبلمان  سلمت كبلمان،  كلمتك      
 السري أحسن سريان  سرت كاألصل: السري، أحسن سرت كبو: تو،صف (ِ
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 كثريان   ذكران  ا كاذكركا كاألصل: كثريان،  ا كاذكركا            
 إليو العائد ضمريه (ّ

 غريم جيتهده مل اجتهادان  اجتهدت كبو:
بيوي  فىًإينّْ ﴿ تعاىل: قولو كمن ابنا أيعىذّْ بيوي  ال عىذى ا أيعىذّْ  [ُُٓ :اؼبائدة]﴾لىًمنيى اٍلعىا ًمنى  أىحىدن

 اؼبعنوم اؼبطل  اؼبفعوؿ كيسمى مرادفو، (ْ
 كقوفان  قمت كبو:

 اإلشتقاؽ يف يبلقيو مصدر (ٓ
 [ُٕ :نوح]﴾نػىبىاتنا األٍرضً  ًمنى  أىنٍػبىتىكيمٍ  كىاللَّوي ﴿ تعاىل: قولوك

 [ٖ :اؼب مل]﴾تػىٍبًتيبل إًلىٍيوً  كىتػىبىتَّلٍ ﴿ تعاىل: قولوك 
 نوعو على يدؿ ما (ٔ

 القرفصاء جلس لر القهق رجع كبو:
 عدده على يدؿ ما (ٕ

  بل ان  رتكأنذ كبو:
 [ِ :النور]﴾جىٍلدىةو  ًمائىةى  ًمنػٍهيمىا كىاًحدو  كيلَّ  فىاٍجًلديكا﴿ تعاىل: قولو كمنو

 آلتو على يدؿ ما (ٖ
 ح ران  رميتو عصان، الكلب ضربت سوطان، اللصٌ  ربتض كبو:

 اإلستفهاميتاف ك"أم" "ما" (ٗ
 تعيش عيش أمٌ  خالدان، كرمتأ ما كبو:

 الشرطية ك"أم" ك"مهما" "ما" (َُ
 أسر تسري سري أمَّ  أقف، تقف مهما أجلس، ذبلس ما  كبو:
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 اؼبصدر إىل مضافات الكمالية ك"أم" ك"بعض" "كل" لف  (ُُ
ًيليوا فىبل﴿ تعاىل: قولو كبو  [ُِٗ :النساء]﴾اٍلمىٍيلً  كيلَّ  سبى

 اجتهاد أمَّ  اجتهدت ،السعط بعض سعيت كبو:
 اؼبصدر إىل بو مشاران  اإلشارة اسم (ُِ

 القوؿ ذلك قلت كبو:
  نوعني: على كىو فعلو، من بدالن  اؼبصدر يقع قد -َُ

 خرب بو اؼبرادك  طلب بو اؼبراد
 أنواع: فأربعة طلب بو ؼبراد أماف -

 األمر بو اؼبراد [1
 األذل على صربان  اصرب أم: األذل، على صربان  كبو:

 النهط بو اؼبراد [2
 كسبلن   تكسل ال ان اجتهاد اجتهد أم: كسبلن،  ال اجتهادان  كبو:

 الدعاء بو اؼبراد [3
 لك سقيان  ا سقط أم: لك، سقيان  كبو:

 للتوبيخ اإلستفهاـ بو اؼبراد [4
 اؼبعاصط على جرأةأ أأتت ر  أم: اؼبعاصط، على أجرأة و:كب

 كمقيس ظباعطٌ  نوعني: على فهو خرب بو اؼبراد كأما -
 عاملو على القرائن كدلت استعمالو فكثر السماعط فأما 

 شكران  كأشكره  ضبدان  أضبد أم: ،كشكران   دان ضب كبو:
 كرامةن   أكرمو كال أفعل ال أم: كرامة،  كال أفعل ال     
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 كثرية:  أنواع فهو اؼبقيس كأما 
 قبلو صبلة لعاقبة تفصيبلن  ذكر ما 1]

ػػػىَّ ﴿ تعػػػاىل: قولػػوك ػػػوىيمٍ  ًإذىا حى ٍنتيمي كا أىٍ  ى ػػػدُّ  بػىٍعػػػدي  مىنِّػػػا فىًإمَّػػػا اٍلوى ىػػػاؽى  فىشي
اءن  اكىًإمَّػػػػ  بفعػػػػل منصػػػػوباف مصػػػػدراف ك"فػػػػداء" فػػػػػ"منا" ،[ْ :ؿبمػػػػد]﴾فًػػػػدى

 فداءن  تفدكف كإما منان  سبٌنوف فإما :-أعلم كا- كالتقدير كجوبان، ؿبذكؼ
 مكٌرران  كاف  ما 2]

 "يسػػػري" فحػػػذؼ سػػػريان، يسػػػري زيػػػد كالتقػػػدير: سػػػريان، سػػػريان  زيػػػد كبو:
 مقامو التكرير لقياـ كجوبان 

 ؿبصوران  كاف  ما 3]
 سريان  يسري إال كالتقدير: سريان، إال زيد ما  كبو:
 سريان  يسري كالتقدير: سريان، زيد إمنا 

 لنفسو مؤكدان  جاء ما 4]
 عرفان  اعرتؼ كالتقدير: عرفان، ألف علطٌ  لو كبو:

 ل ريه مؤكدان  جاء ما 5]
 حقان  أحٌقو كالتقدير: صرفان، حقان  ابين أنت كبو:

 اؼبعن يف ؼبصدرا فاعل على مشتملة صبلة بعد التشبيو بو قصد إذا 6]
 ضبار صوت صوت ل يد عضلة، ذات بكاء يل  كبو:
 ضبار صوت كيصٌوت عضلة ذات بكاء أبكط كالتقدير: 

 : قولو كذلك
  (عضػلو ذات بكػاء بكػا يل)كػػ...  صبلػو بعػد التشبيو ذك ( كذاؾِٕٗ)

. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
   إف اؼبصػػػػػدر لػػػػػو مفعػػػػػوالن  ينصػػػػػب( ِٖٗ)
   مٌت ػػػػػػػػذ يػػػػػػػػوف يعمػػػػػػػػل دبػػػػػػػػا كىػػػػػػػػو( ِٗٗ)
   ديتنػػػػػػع كلػػػػػيس ،بػػػػػػاغبرؼ فػػػػػاجرره( ََّ)
     آّػػػػػػػػػػػػػػػػٌرد يصػػػػػػػػػػػػػػػػحبها أف كقػػػػػػػػػػػػػػػػلٌ ( َُّ)
      اؽبي ػػػػػػػاء عػػػػػػػن اعبػػػػػػػنب أقعػػػػػػػد ال)( َِّ)

. 

    (كدف شػػػػػػػػكران  حػػػػػػػػد)ػكػػػػػػػػ تعلػػػػػػػػيبلن  أبػػػػػػػػاف 
           فقػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػرطٌ  كإف ،كفػػػػػػػػػػػػػػاعبلن  كقتػػػػػػػػػػػػػان 
       (قنػػػػػػػػػػع ذا ل ىػػػػػػػػػػدو )ػكػػػػػػػػػػ الشػػػػػػػػػػركط مػػػػػػػػػػع

:   كأنشػدكا ،"اؿ" مصحوب يف كالعكس
                    (األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء زمػػػػػػػػػػػػػػػػػر توالػػػػػػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػػػػػػوك 

. 
 

 مسائل: فيو
 أجلو من كاؼبفعوؿ إلجلو اؼبفعوؿ يسمى لو اؼبفعوؿ -ُ
 الفعل كقوع سبب لبياف يذكر منصوب مصدر ىو: لو اؼبفعوؿ -ِ

 العلم يف رغبة اغرتبت كبو:
 "مل" بلفظة لئلستفهاـ جوابان  كقوعو لو: فعوؿاؼب عبلمة -ّ

 العلم يف رغبة :تقوؿ زيد؟ اغرتب مل كبو:
 شركط: طبسة لو اؼبفعوؿ نصب اعبواز يشرتط -ْ

 مصدران  يكوف أف (ُ
 القلب أفعاؿ من أم: قلبيان، يكوف أف (ِ
 قبلو ؼبا سببان  يكوف أف (ّ

 له المفعول
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 الوقت يف عاملو مع يتحد أف (ْ
 الفاعل يف عاملو مع يتحد أف (ٓ

 كيف" كمن "البلـ التعليل حبرؼ جره الشركط اؼبستويف للمصدر جيوز -ٓ
 العلم يف غبةلر  اغرتبت كبو:

 التعليل، حبرؼ جره الشركط اؼبستويف غري لبلسم جيب -ٔ
 ال ماف ارباد لعدـ السفر، تأىبت جيوز: كال للسفر، تأىبت كبو:
 الفاعل ارباد لعدـ إيام، ؿببتك جئتك جيوز: كال إيام، بتك جئتك   

 أحواؿ:  بل ة لو الشركط اؼبستويف اؼبصدر -ٕ
 نصبو( )يكثر كإضافة "اؿ" من ؾبرد (ُ

 فيها لرغبة أك مصلحتك يف رغبة نصحتك كبو:
 التعليل حبرؼ جره فيكثر بػ"اؿ"، مقركف (ِ

 فيها رغبة أك مصلحتك يف للرغبة نصحتك كبو:
 السواء( على كاعبر النصب فيو )جاز مضاؼ (ّ

 معركفك البت اء أك معركفك ابت اء قصدتك كبو:
 راعب حبرؼ جر أـ أنصب سواء عاملو على لو اؼبفعوؿ تقدي جيوز -ٖ

 أتيت العلم يف لرغبة أتيت، العلم يف رغبة كبو:
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 : قاؿ اؼبؤلف
   ضٌمنا ،مكاف أك ،كقت :الظرؼ( َِّ)
   مظهػػػػػػػػػرا فيػػػػػػػػػو الواقعبػػػػػػػػػ فانصػػػػػػػػػبو( َّّ)
    كمػػػػػػػػا ،ذاؾ قابػػػػػػػػل كقػػػػػػػػتو  ككػػػػػػػػلٌ ( َّْ)
   كمػػػػػا ،كاؼبقػػػػػادير ،اعبهػػػػػات :كبػػػػػو( َّٓ)
   يقػػػع أف مقيسػػػان  ذا كػػػوف كشػػػرط( َّٔ)
   ظػػػػػػػرؼ كغػػػػػػػري ظرفػػػػػػػان  يػػػػػػػرل كمػػػػػػػا( َّٕ)
   لػػػػػـ  الػػػػػذم التصػػػػػٌرؼ ذم كغػػػػػري( َّٖ)
     مصػػػػدر مكػػػػافو  عػػػػن ينػػػػوب كقػػػػد( َّٗ)

. 

  (أزمنػػػػػػا امكػػػػػػث ىنػػػػػػا)ػكػػػػػػ بػػػػػػاطٌرادو  "يف" 
               مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدرا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوه كإال ،كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
               مبهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إال اؼبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف يقبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

   (رمػػى) مػػن (مرمػػى)ػكػػ الفعػػل مػػن صػػيغ
        مػػػػػػػػػػعاجت معػػػػػػػػػػو أصػػػػػػػػػػلو يف ؼبػػػػػػػػػػا ظرفػػػػػػػػػػان 

          العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ يف تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرؼو  ذك فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ
         الكلػػػػػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػػػبهها أك ظرفيٌػػػػػػػػػػػػػػػة
              يكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ يف كذاؾ

. 
 

 مسائل: فيو
 مكانو أك الفعل زماف لبياف يذكر "يف" تقدير على منصوب اسم ىو: فيو اؼبفعوؿ -ُ

 ميل كيف ليل يف أم: ميبلن، زيد مشى ليبلن، زيد سافر كبو:
 هناران  زيد ذىب كبو: مذكور، إما فيو للمفعوؿ لناصبا -ِ

  جوازان، ذكؼـب أك
 اعبمعة يـو جئت فالتقدير: اعبمعة، يـو فتقوؿ: جئت؟ مى يقاؿ: أف كبو
 عندؾ برجل مررت كبو: صفةن، الظرؼ كقع إذا كما  جوابان  أك
 عندؾ الذم جاء كبو: صلة، أك

 ظرفاً  المسمى وهو فيه المفعول
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 عندؾ ب يد مررت كبو: حاالن، أك
 عندؾ زيد و:كب خربان، أك

 غػػػري يف مسػػػتقر أك اسػػػتقر كالتقػػػدير: كجوبػػػان، ؿبػػػذكؼ الظػػػركؼ ىػػػذه يف فالعامػػػل
 الصلة

 مطلقان  فيو اؼبفعوؿ على النصب يقبل ال ماف اسم -ّ
 يومني سرت طويبلن، يومان  سرت اعبمعة، يـو سرت ة،ظغب سرت كبو:

 نوعاف: إال منو النصب يقبل ال اؼبكاف اسم -ْ
 اؼببهم (ُ
 اؼبصدر من صيغ ما (ِ

 صورة لو ليس أم: معنٌي، غري مكاف على دؿٌ  ما ىو: للمكاف اؼببهم ظرؼال -ٓ
 تقوؿ: ذلك ككبو كخلف كأماـ كمشاؿ كديني كربت فوؽ كبو: كاعبهات،  كىو -

 األستاذ أماـ زيد جلس
 ميبلن  سرت تقوؿ: مرت، ككيلو كمرت كبريد كفرسخ ميل كبو: قادير،ككاؼب -

 يف جيامعػػو دبػػا ينصػػب أف رط:بشػػ فيػػو اؼبفعػػوؿ علػػى ينصػػب اؼبصػػدر مػػن صػػيغ مػػا -ٔ
 كاحد أصل من االشتقاؽ

 العقل ذكم مذىب ذىبت األستاذ، ؾبلس زيد جلس كبو:
 متصرؼ كغري متصرؼ نوعاف: اؼبكاف كظرؼ ال ماف ظرؼ -ٕ

 كمكاف كيـو  كغريه، فيو مفعوالن  استعمل ما ىو: فاؼبتصرؼ -
 مبارؾ يـو اعبمعة يـو مكانان، كجلست يومان  سرت كبو:
 مكانك ارتفع اعبمعة، يـو جاء حسن، مكانك 
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 شبهو أك ظرفان  إال يستعمل ال ما ىو: اؼبتصرؼ كغري -
 سحران  النـو من قمت تقوؿ: سحر، كبو:
 الدار فوؽ جلست كبو: كفوؽ، 
 األستاذ لدف أك األستاذ عند زيد جلس كبو: كلدف، كعند 

 بػ"من" ؾبركران  باستعمالو إال ظرفية عن خيرج ال أنو الظرفية بالشبو كاؼبراد
 زيد لدف من أك زيد عند من خرجت تقوؿ: كلدف، عند كبو:

 ليبلن ق اؼبكاف ظرؼ عن اؼبصدر ينوب -ٖ
 زيد قرب مكاف أم: زيد، قرب جلست كقولك:
 ال ماف ظرؼ مقاـ اؼبصدر إقامة فيكثر
 الشمس طلوع كقت أم: الشمس، طلوع أسافر كبو:
 : قولو كذلك

               يكثػػػػػػػر ال مػػػػػػػاف ظػػػػػػػرؼ يف كذاؾ...  مصػػػػػػػدر مكػػػػػػػافو  عػػػػػػػن ينػػػػػػػوب كقػػػػػػػد( َّٗ)
. 
 ألفاظ: طبسة اؼبصدر سول فيو اؼبفعوؿ على فينصب الظرؼ عن ينوب -ٗ

 أحياف بعض رأيتو الفرسخ، كل  مشيت كبو: بعض، أك كل (ُ
 طويبلن  كقتان  أم: طويبلن، كقفت كبو: الصفة، (ِ
 اليـو ذلك سرت كبو: اإلشارة، اسم (ّ
 يومان   بل ني سافرت كبو: العدد، (ْ
 ح  أيف كاألصل: ذاىب، أنك أحقان  كبو: موعة،مس ألفاظ (ٓ
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 : قاؿ اؼبؤلف
   معػػػػو مفعػػػػوال الػػػػواك تػػػػايل ينصػػػب( ُُّ)
    سػػػػػػػب  كشػػػػػػػبهو الفعػػػػػػػل مػػػػػػػن دبػػػػػػا( ُِّ)
   نصػػب "كيػف" أك اسػػتفهاـو  "مػا" كبعػد( ُّّ)
   أحػػ  ضػػعفو  بػػبل ديكػػن إف كالعطػػف( ُّْ)
  جيػػب العطػػف جيػػ  مل إف كالٌنصػػب( ُّٓ)

. 

(        مسػػػػػػػػرعو كالطريػػػػػػػػ  سػػػػػػػػريم) :كبػػػػػػػػو يف 
   األحػػػ  القػػػوؿ يف بػػػالواك ال ،الٌنصػػػب ذا

   العػػػػػػػرب بعػػػػػػػض مضػػػػػػػمرو  كػػػػػػػوفو  بفعػػػػػػػل
    الٌنسػػػػػ  ضػػػػػعف لػػػػػدل ـبتػػػػػار كالٌنصػػػػػب

            تصػػػػػػػػػػػب عامػػػػػػػػػػػلو  إضػػػػػػػػػػػمار أعتقػػػػػػػػػػػد أك
. 

 

 مسائل: فيو
 شبهو أك بفعل مسبوؽ اؼبعية كاك بعد منصوب اسم ىو: معو اؼبفعوؿ -ُ

 رعةن مس كالطري  سريم كبو:
 شبهو أك الفعل معو للمفعوؿ الناصب -ِ

 كالنهر سرت كبو: فاألكؿ، -
 كالطري  سائر زيد كبو: كالثاين، -

 الصحيح غري كىو الواك معو للمفعوؿ الناصب أف قـو كزعم
 : قولو كذلك

           األحػػ  القػػوؿ يف بػػالواك ال ،الٌنصػػب ذا...  سػػب  كشػػبهو الفعػػل مػػن دبػػا( ُِّ)
. 

 معه فعولالم
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 أنػػػو كذلػػػك اإلسػػػتفهاميتني ككيػػػف" "مػػػا بعػػػد معػػػو اؼبفعػػػوؿ العػػػرب كػػػبلـ  مػػػن ظبػػػع -ّ
 "كوف" من مشت  مضمر بفعل منصوب

 كزيدان  تكوف ما كالتقدير: كزيدان؟ أنت ما كبو:
 كاإلمتحاف؟ تكوف كيف  كالتقدير: كاإلمتحاف؟ أنت كيف 

 : قولو كذلك
     العػرب بعػض مضػمرو  كػوفو  بفعػل...  نصػب "كيػف" أك اسػتفهاـو  "ما" ( كبعدُّّ)

. 
 مصاحبو، على أك معو اؼبفعوؿ تقدي جيوز ال -ْ

 سليم سار كالطري  يقاؿ: فبل فاألكؿ، -
 سليم كالطري  سار يقاؿ: فبل كالثاين، -

 حاالت: طبس الواك بعد االسم -ٓ
 العطف كجوب (ُ

 الػػػواك معػػػن كىػػػو اعبمػػػع مطلػػػ  ىػػػو اإلشػػػرتاؾ ألف كعلػػػٌط، زيػػػد اشػػػرتؾ كبػػػو:
 لعطفل
 العطف رجحاف (ِ

 ضعف ببل أمكن كقد األصل ألنو ،كعلطٌ  زيد جاء كبو:
 معو اؼبفعوؿ كجوب (ّ

 الصناعة جهة من العطف المتناع كزيدان؟ مالك كبو:
 اؼبعن جهة من العطف المتناع الشمس، كطلوع زيد مات 
 معو اؼبفعوؿ رجحاف (ْ

 أبيكم كبين أنتم فكونوا الشاعر: قوؿ كبو
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 اؼبعن جهة من العطف لضعف
 الصناعة جهة من العطف لضعف كزيدان، قمت كبو:

 امتناعهما (ٓ
 مػاءن  كسػقيتها تبنػان  علفتهػا كاألصػل: بػاردان، كمػاءن  تبنان  علفتها الشاعر: قوؿ كبو

 كالفػػراء الفارسػػط قػػوؿ )كىػػذا كجوبػػان  فعػػل بإضػػمار بػػو مفعػػوؿ أنػػو علػػى بػػاردان،
 تبعهما( كمن

 معطوؼ الواك بعد ما كأف حذؼ ال أنو إىل قـو كذىب
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 : ؼبؤلفقاؿ ا
  ينتصػب سباـو  مع "إال" استثنيت ما( ُّٔ)
 انقطػع ما كانصب اتصل، ما إتباع( ُّٕ)
   قػػد النفػػط يف سػػاب و  نصػػب كغػػري( ُّٖ)
      ؼبػػػػػػػػػػػػػا "إال" سػػػػػػػػػػػػػاب  يفػػػػػػػػػػػػػرغ كإف( ُّٗ)
   ال)ػكػػػػػػػ توكيػػػػػػػدو  ذات "إال" كألػػػػػػػغ( َِّ)
     فمػػػػػػػػػػػػع لتوكيػػػػػػػػػػػػدو  ال تكػػػػػػػػػػػػٌرر كإف( ُِّ)
   ثيناسػػػػػػػػت "إالػ"بػػػػػػػػ فبٌػػػػػػػػا كاحػػػػػػػػدو  يف( ِِّ)
   التقػػػػػػػػػػػػػػػػدـ مػػػػػػػػػػػػػػػػع تفريػػػػػػػػػػػػػػػغو  كدكف( ِّّ)
   بواحػػػد كجػػػطء ،لتػػػأخريو  كانصػػػب (ِّْ)
  (علػػػػػط إال امػػػػػرؤ إال يفػػػػػوا مل)ػكػػػػػ( ِّٓ)
    معربػػػػػػػا "غريو ػ"بػػػػػػػ ؾبػػػػػػػركران  كاسػػػػػػػتثن( ِّٔ)
(ِّٕ )" " كلػػ"ًسولن ػػولن ػػواءو" "سي    اجعػػبل "سى
"   خػػبل"ك "ليسػ"بػػ ناصػػبا كاسػػتثن( ِّٖ)
   تػػػرد إف "يكػػػوف" بسػػػابقط كاجػػػرر( ِّٗ)
    حرفػػػػػػػػػػاف فهمػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػرٌا كحيػػػػػػػػػػث( َّّ)
 "مػا" تصػحب كال "حاشػا"، ككػ"خبل":( ُّّ)

. 

        أنت ػػػػػػػػػػػػػب كنفػػػػػػػػػػػػػط أك نفػػػػػػػػػػػػػط كبعػػػػػػػػػػػػػد 
             كقػػػػػػػػػػػػػػع إبػػػػػػػػػػػػػػداؿٌ  فيػػػػػػػػػػػػػػو سبػػػػػػػػػػػػػػيم كعػػػػػػػػػػػػػػن
       كرد إف اخػػػػػػػػػػرت نصػػػػػػػػػػبو كلكػػػػػػػػػػن ،يػػػػػػػػػػأيت
          عػػػػػػػػػدما "إال" لػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػن بعػػػػػػػػػد
        (العػػػػػػػػػػػػػػبل إال الفػػػػػػػػػػػػػػى إال ّٔػػػػػػػػػػػػػػم سبػػػػػػػػػػػػػػرر

               دع بالعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ريالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ تفريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغو 
         م ػػػػػػػػػػين سػػػػػػػػػػواه نصػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػن كلػػػػػػػػػػيس
           كالتػػػػػػػػػـ  بػػػػػػػػػو احكػػػػػػػػػم اعبميػػػػػػػػػع نصػػػػػػػػػب
     زائػػػػػػػػػػػد دكف كػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػػػا منهػػػػػػػػػػا

     األٌكؿ حكػػػػػػػػػػػم القصػػػػػػػػػػػد يف كحكمهػػػػػػػػػػػا
              نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا "أالػ"بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتثنن  دبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
   جعػػػػػػػػػػبل "غريو ػ"لػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػا األصػػػػػػػػػػحٌ  علػػػػػػػػػػى
   "    ال" بعػػػػػػػػػػػػػػد "يكوفػ"كبػػػػػػػػػػػػػػ "،عداػ"كبػػػػػػػػػػػػػػ
    يػػػػػرد قػػػػػد كاقبػػػػػرارٌ  ،انصػػػػػب "مػػػػػا" كبعػػػػػد

               فعػػػػػػػػػػػػػػػػػبلف نصػػػػػػػػػػػػػػػػػبا إف مهػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا
      فاحفظهمػػػػػػػا ك"حشػػػػػػػا" "حػػػػػػػاش" كقيػػػػػػػل:

. 

 االستثناء
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 مسائل: فيو
 مسائل:  بلث يف صرنحي االستثناء على الكبلـ -ُ

 االستثناء أدكات (ُ
 اؼبستثن (ِ
 منو اؼبستثن (ّ

 شبانية: االستثناء أدكات -ِ
 ميع(اعب )عند إال كىو: باتفاؽ، حرؼ (ُ
  ًسػػػػػونل، فيهػػػػػا: يقػػػػػاؿ فإنػػػػػو بل اهتػػػػػا، كسػػػػػول غػػػػػري كمهػػػػػا: باتفػػػػػاؽ، اظبػػػػػاف (ّ ،ِ

 كػ"بًنىاءي"  ًسوىاءي: كػ"ظبىىاءي"،  سىوىاءي: كػ"ىيدنل"،  سيونل: كػ"رضان"،
 يكوف كال ليس كمها: باتفاؽ، فعبلف (ٓ ،ْ
 حػاش فيهػا: كيقػاؿ كحاشػا، كعػدا خػبل كىػو: كاغبرفيػة، الفعلية بني مرتدد (ٕ ،ٔ

 شاكح
 فاحفظهما ك"حشا" "حاش" كقيل: : مالك ابن قاؿ كما

 قبلها ؼبا اغبكم يف ـبالفان  أخواهتا إحدل أك "إال" بعد يذكر اسم ىو: اؼبستثن -ّ
 أخواهتا إحدل أك "إال" قبل كيذكر اغبكم يف الداخل االسم ىو" منو اؼبستثن
": زيدان، إال القـو جاء كبو:   ؼبستثنا "زيدان": منو، اؼبستثن "القـو

 حاالت:  بلث لو بػ"إال" اؼبستثن -ْ
 النصب كجوب (ُ
 كاالتباع النصب جواز (ِ
 العوامل بح على (ّ
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 مواضع:  بل ة يف بػ"إال" اؼبستثن نصب جيب -ٓ
 موجب تاـ كبلـ  يف مؤخران  اؼبستثن كاف  إذا (ُ

 زيدان  إال القـو قاـ كبو:
 فيو وران كمذ  منو اؼبستثن كاف  ما التاـ: بالكبلـ كاؼبراد
 منفط غري مثبتان  كاف  ما ب:كباؼبوج

 منفط أك موجب تاـ كبلـ  يف منو اؼبستثن على اؼبستثن تقدـ إذا (ِ
، زيدان  إال قاـ كبو:  القـو زيدان  إال قاـ ما القـو
 استفهاـ أك هنط أك نفط فيو كاف  ما باؼبنفط: كاؼبراد

 اغب ازيني( قوؿ )على منقطعان  االستثناء كاف  إذا (ّ
 كتبهم  إال التبلميذ جاء ما هم،كتب  إال التبلميذ جاء كبو:
 منو اؼبستثن من بعضان  ليس اؼبستثن يكوف أف منقطع: االستثناءبػ كاؼبراد
 منو اؼبستثن من بعضان  اؼبستثن يكوف أف اؼبتصل: االستثناءبػ كاؼبراد

 فائدة:
 اإلتباع كجيي كف يرتجحونو كالتميم
 ضباره  كإال ضباران  إال القـو قاـ ما كبو:

 تػػاـ كػػبلـ  يف منػػو اؼبسػػتثن بعػػد كقػع إذا كاإلتبػػاع: النصػػب بػػػ"إال" ؼبسػػتثنا يف جيػوز -ٔ
 منفط
 زيده  كإال زيدان  إال القـو جاء ما كبو:

 اؼبنفػػط، النػػاقص الكػػبلـ يف العوامػػل حسػػب علػػى بػػػ"إال" اؼبسػػتثن يكػػوف أف جيػػب -ٕ
 اؼبفرٌغ االستثناء لو: كيقاؿ
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 زيدو  إال تمرر  ما زيدان، إال رأيت ما زيد، إال قاـ ما كبو:
 فيو مذكور غري منو اؼبستثن كاف  ما الناقص: بالكبلـ كاؼبراد

 يسػتحقو دبػا كسول" "غري كيعرب باإلضافة، ؾبركر كل اهتا" كسول بػ"غري اؼبستثن -ٖ
 بػ"إال" اؼبستثن
 زيد سول أك زيد غري القـو قاـ ما زيد، سول أك زيد غريى  القـو قاـ كبو:
 زيد ب ريً  مررت ما زيد، غريى  رأيت ما زيد، غريي  قاـ ما 

 خربمها ألنو غري ال منصوب يكوف" كال بػ"ليس اؼبستثن -ٗ
 زيدان  يكوف كال زيدان  ليس القـو قاـ كبو:

 كنصبو جره جيوز كحاشا" كعدا بػ"خبل اؼبستثن -َُ
 زيدو  كخبل زيدان  خبل القـو قاـ كبو:
 يسػػػمع سػػػيبويو أف إال أفعػػػاؿ، فهػػػط نصػػبت كإف جػػػر حػػػركؼ فهػػػط جػػػررت فػػإف
 اعبر إال بػ"حاشا" ؼبستثنا
 بػػػ"حاشا" "مػػا" تتصػػل كال النصػػب، فتتعػػني كخػػبل" بػػػ"عدا اؼبصػػدرية "مػػا" تتصػػل -ُُ

 كىػو بػػ"حاشا" "مػا" اتصػاؿ أجػازكا قد النحاة من غريه كأما سيبويو(، قوؿ )على
 الصحيح

 زيدان  حاشا كما زيدان  اعد كما زيدان  خبل ما القـو قاـ و:كب
 معػػػػن كىػػػذا شػػػيئان، عليػػػو دخلػػػت فيمػػػػا تػػػؤ ر مل كيػػػدالتو  لقصػػػد "إال" كػػػٌررت  إذا -ُِ

 كالعطف. البدؿ يف كذلك إل اءىا
 أخيك إال زيدو  إال بأحد مررت ما كبو: فاألكؿ، -
 عمران  كإال زيدان  إال القـو قاـ كبو: كالثاين، -
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 : قولو كذلك
             (العػػػػػػػبل إال الفػػػػػػػى إال ّٔػػػػػػػم سبػػػػػػػرر...  ال)ػكػػػػػػػ توكيػػػػػػػدو  ذات "إال" كألػػػػػػػغ( َِّ)

. 
 مفرٌغ غري أك مفٌرغان  سنثناءاال يكوف أف إما خيلو فبل التوكيد ل ري "إال" كٌررت  إذا -ُّ

 الباقط كنصبت بواحد العامل ش لت مفرغان  كاف  فإف -
 عمران  إال زيده  إال قاـ ما تقوؿ:

 اؼبسػتثن علػى اؼبسػتثنيات تقدـ أف إما خيلو فبل مفرغ غري االستثناء كاف  كإف -
 تتأخر أك منو
 اعبميع نصب كجب اؼبستثنيات تقدمت فإف 

، عمران  إال زيدان  إال قاـ تقوؿ:  القـو عمران  إال زيدان  إال قاـ ما القـو
 العادم بػ"إال" اؼبستثن حكم فحكمها اؼبسنثنيات تأخرت كإف 

  عمران، إال زيدان  إال القـو قاـ تقوؿ:
 عمرهك إال زيده  إال أك عمران  إال زيدان  إال القـو قاـ ما 
 عمرهك إال زيده  إال قاـ ما 
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 : قاؿ اؼبؤلف
  منتصػػػػب فضػػػػلة كصػػػػفٌ  :غبػػػػاؿ( اِّّ)
      مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقا منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقبلن  ككونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو( ّّّ)
     كيف سػػػػػػػػػػعر يف اعبمػػػػػػػػػػود كيكثػػػػػػػػػر( ّّْ)
   (بيػػػػػد يػػػػػدان  بكػػػػػذا مػػػػػٌدا بعػػػػػو)ػكػػػػػ( ّّٓ)
   فاعتقػػػػد لفظػػػػان  عػػػػٌرؼ إف كاغبػػػػاؿ( ّّٔ)
    يقػػػػػػػػػػع حػػػػػػػػػػاالن  منكػػػػػػػػػػر ( كمصػػػػػػػػػدرّّٕ)
   إف اغبػػػػػػػػػاؿ ذك غالبػػػػػػػػػان  ٌكػػػػػػػػرين كمل( ّّٖ)
   ال)ػكػػ مضػػاىيو كأ نفػػط بعػػد مػػن( ّّٗ)
  قػػػد جػػػرٌ  حبػػػرؼ مػػػا حػػػاؿو  كسػػػب ( َّْ)
   لػػػػو اؼبضػػػػاؼ مػػػػن حػػػػاالن  ذبػػػػ  كال( ُّْ)
    أضػػػػػػػػػػيفا مالػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػ ء كػػػػػػػػػػاف أك( ِّْ)
   صػػػػٌرفا بفعػػػػل ينصػػػػب إف كاغبػػػػاؿ( ّّْ)
   مسػػػػػػػػػػرعا)ػكػػػػػػػػػػ تقدديػػػػػػػػػػو ف ػػػػػػػػػػائ ( ّْْ)
    ال الفعػػػػػل معػػػػػن ضػػػػػٌمن كعامػػػػػل( ّْٓ)
  كندر "،كأفٌ "ك "ليت" "تلكػ"ك( ّْٔ)
   مػػػػػػن أنفػػػػػػع مفػػػػػػردان  زيػػػػػػد) :ككبػػػػػػو( ّْٕ)

   (أذىػػػػػػػػب فػػػػػػػػردان )ػكػػػػػػػػ حػػػػػػػػاؿ يف مفهػػػػػػػػم 
                 مسػػػػػػػػػػػػػػتحقان  لػػػػػػػػػػػػػػيس لكػػػػػػػػػػػػػػن ،ي لػػػػػػػػػػػػػػب
              تكلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌكؿ مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم

        كأسػػػػػػػػػػد :أم ،(أسػػػػػػػػػػدان  زيػػػػػػػػػػدٌ  كػػػػػػػػػػرٌ )ك
      (اجتهػػػػػػػػد كحػػػػػػػػدؾ)ػكػػػػػػػػ معػػػػػػػػنن  تنكػػػػػػػػريه
               (طلػػػػػػػػػػػػػػع دٌ زيػػػػػػػػػػػػػػ ب تػػػػػػػػػػػػػػةو )ػكػػػػػػػػػػػػػػ بكثػػػػػػػػػػػػػػرةو 

       يػػػػػػػػػػػػػػنب كأ ،خيٌصػػػػػػػػػػػػػػص أك ،يتػػػػػػػػػػػػػػأخر مل
   (مستسػػػػػػػهبل امػػػػػػػرلءو  علػػػػػػػى امػػػػػػػرؤ يبػػػػػػػغ

               كرد فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أمنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كال ،أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا
         ولػػػػػػػػػػػػػػػػعم اؼبضػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ اقتضػػػػػػػػػػػػػػػػى إذا إال
               ربيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل ،ج ئػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أك
              اؼبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرفا أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبهت صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفة أك
           (دعػػػػػػػػػػػػا زيػػػػػػػػػػػػد ـبلصػػػػػػػػػػػػان )ك (راحػػػػػػػػػػػػل ذا

              يعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤخران  حركفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
     (ى ػػػػػػػػػػػر يف مسػػػػػػػػػػػتقرٌان  سػػػػػػػػػػػعيد) :كبػػػػػػػػػػػو
      يهػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػت از (معانػػػػػػػػػان  عمػػػػػػػػرك

 الحال
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   تعػػػػػػػػػٌدد ذا جيػػػػػػػػػطء قػػػػػػػػػد كاغبػػػػػػػػػاؿ( ّْٖ)
   أٌكػػػػػػػدا قػػػػػػػد ّٔػػػػػػػا اغبػػػػػػػاؿ كعامػػػػػػػل( ّْٗ)
   فمضػػػػػػػػػػػػػػمر صبلػػػػػػػػػػػػػػة تؤكػػػػػػػػػػػػػػد كإف( َّٓ)
    صبلػػػػػػػػػو ذبػػػػػػػػػطء اغبػػػػػػػػػاؿ كموضػػػػػػػػػع( ُّٓ)
    بػػػػػػػػػػػػػت دبضػػػػػػػػػػػػػارع بػػػػػػػػػػػػػدءو  كذات( ِّٓ)
   مبتػػػػػػػػػدا انػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػدىا كاك كذات( ّّٓ)
   قػػػػػػٌدما مػػػػػػا سػػػػػػول اغبػػػػػػاؿ كصبلػػػػػػة( ّْٓ)
  عمػػل فيهػػا مػا حيػػذؼ قػػد كاغبػاؿ( ّٓٓ)

. 

             مفػػػػػػػػػػػػػػػػرد كغػػػػػػػػػػػػػػػػري -فػػػػػػػػػػػػػػػػاعلم- ؼبفػػػػػػػػػػػػػػػػردو 
  (مفسػػػػدا األرض يف تعػػػػث ال) :كبػػػػو يف

                  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤٌخر كلفظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ،عاملهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
           (رحلػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػاك كىػػػػػػػػػو زيػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػاء)ػكػػػػػػػػػ

         خلػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػواك كمػػػػػػػػػن ضػػػػػػػػػمريان  حػػػػػػػػوت
            مسػػػػػػػػػػػػػػػػػندا اجعلػػػػػػػػػػػػػػػػػن اؼبضػػػػػػػػػػػػػػػػػارع لػػػػػػػػػػػػػػػػو

              ّٔمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أك دبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمر كأ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواك
                 حظػػػػػػػػػػل ذكػػػػػػػػػره حيػػػػػػػػػػذؼ مػػػػػػػػػا كبعػػػػػػػػػض

. 
 

 مسائل: فيو
 شر أك خري من كغريه اإلنساف عليو ما ل ة: اغباؿ -ُ

 اؽبيئات من انبهم ؼبا اؼبفٌسر اؼبنصوب االسم كاصطبلحا:
 راكبان  زيد جاء كبو:

 أنواع: سبعة للحاؿ الناصب العامل -ِ
 مسركران  زيد جاء كبو: الفعل، (ُ
 قائمان  زيدان  ضربك أع بين كبو: اؼبصدر، (ِ
 مسرعان  قائم زيد كبو: الفاعل، اسم (ّ
 مسرعان  ن اؿ كبو: الفعل، اسم (ْ
 جالسان  عندؾ زيد كبو: الظرؼ، (ٓ
 جالسان  الدار يف زيد كبو: كآّركر، اعبار (ٔ
 قائمان  زيد ىذا كبو: اإلشارة، اسم (ٕ



 169 |   ألفية ابن مالك بدائع المسالك في تيضيح

 

 

 اؼبعن يف لو كصفان  اغباؿ كانت  ما ىو: اغباؿ ذك كقيل: اغباؿ، صاحب -ّ
 الفاعل من إما كىو -

 [ُِ :القصص]﴾خىائًفنا ًمنػٍهىا فى ىرىجى ﴿ تعاىل: كقولو راكبان، زيد جاء كبو:
 اؼبفعوؿ من أك -

 [ٕٗ النساء:]﴾والن رىسي   لًلنَّاسً   ﴿كىأىرسىلنٰىكى  تعاىل: كقولو مسرجان، الفرس ركبت كبو:
 منهما أك -

 راكبني ا عبد لقيت كبو:
 بنكرة أٌكؿ اؼبعرفة بلف  كقع فإف نكرة، إال اغباؿ يف يكوف ال -ْ

 منفردان  أم: كحده، زيد جاء كبو:
 جامػدان  يقػع كقػد دبشػت ، مؤكالن  جامدان  يقع كقد مشتقان  يكوف أف اغباؿ يف ال الب -ٓ

 دبشت  مؤكؿ غري
 األمور: طبسة يف دبشت  مؤكالن  جامدان  اغباؿ يقع -ٔ

 تشبيو على دؿٌ  ما (ُ
 مضيئةن  أم: قمران، اعبارية بدت كبو:

 مفاعلة على دؿٌ  ما (ِ
 متقابضني أم: بيد، يدان  بعتو كبو:

 ترتيب على دؿٌ  ما (ّ
 مرتتبني أم: رجبلن، رجبلن  ادخلوا كبو:

 تفصيل على دؿٌ  ما (ْ
 مفٌصبلن  أم: بابان، بابان  الكتاب قرأت كبو:
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 تسعري على دؿٌ  ما (ٓ
 مسعران  أم: بدرىم، ذراعان  الثوب اشرتيت كبو:

 األمور: ستة يف دبشت  مؤٌكؿ غري جامدان  اغباؿ يقع -ٕ
 موصوفة تكوف أف (ُ

 [ِ يوسف:]﴾عىرىبًيِّا قػيٍرآننا أىنٍػ ىٍلنىاهي  إًنَّا﴿ تعاىل: قولو كبو
 عدد على تدؿ أف (ِ

 [ُِْ :ؼاألعرا]﴾ليلة أىٍربىًعنيى  رىبّْوً  ًميقىاتي  فػىتىمَّ ﴿ تعاىل: قولو كبو
 باعتبارين تفضيل على تدؿ أف (ّ

 شي ان  منو أحسن طفبلن  زيد رجبلن، منو أحسن غبلمان  سليم كبو:
 لصاحبها نوعان  تكوف أف (ْ

 ذىبان  خاسبو لبس كبو:
 لصاحبها فرعان  تكوف أف (ٓ

 [ُْٗ :الشعراء]﴾بػيييوتنا اعٍبًبىاؿً  ًمنى  كىتػىٍنًحتيوفى ﴿ تعاىل: قولو كبو
 لصاحبها أصبلن  تكوف أف (ٔ

 [ُٔ :اإلسراء]﴾ًطيننا خىلىٍقتى  ًلمىنٍ  أىأىٍس يدي ﴿ تعاىل: ولوق كبو
 يكػوف أف كجيػوز األمثلػة، يف تقػدـ كمػا  معرفػةن  يكوف أف اغباؿ صاحب يف األصل -ٖ

 أمور:  بل ة إىل ترجع دبسٌوغات نكرة
 صاحبو على اغباؿ تقدـ (ُ

 رجل جالسان  الدار يف كبو:
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 كصف أك بإضافة زبصيصو (ِ
 مسرعان  طويل رجل زارين ؛[َُ فصلت:]﴾لًلسَّائًًلنيى  سىوىاءن  أىيَّاـو  ٍربػىعىةً أى  يف ﴿ تعاىل: قولو كبو

 عليو اإلستفهاـ أك النفط تقدـ (ّ
 راكبان؟ أحد جاءؾ ىل متكاسبلن، تلميذ من اؼبدرسة يف ما كبو:

 أنواع:  بل ة على اغباؿ -ٗ
 األمثلة يف تقدـ كما  صبلة شبو كال صبلة ليس ما كىو: اؼبفرد، (ُ
 فعلية صبلة أك اظبية صبلة يكوف أف كىو: اعبملة، (ِ

 أبوه قاـ كقد زيد جاء طالعة، كالشمس سليم جاء كبو:
 بػػػ"استقر" كيتعلقػاف كؾبػركران  جػاران  أك ظرفػان  اغبػػاؿ يكػوف أف كىػو: اعبملػة، شػبو (ّ

 كجوبان  ؿبذكفني "مستقر" أك
  استقر أك مستقر أم: السحاب، بني اؽببلؿ رأيت كبو:
 زينتو يف مستقر أم: ،[ٕٗ :القصص]﴾زًينىًتوً  يف  قػىٍوًموً  لىىعى  فى ىرىجى ﴿ تعاىل: قولوك 

 كالركاب : الركاب ، من فبلبد صبلة اغباؿ كاف  إذا -َُ
 كالضمري، بالواك إما -

 [ِّْ :البقرة]﴾أيليوؼه  كىىيمٍ  ًديىارًًىمٍ  ًمنٍ  خىرىجيوا﴿ تعاىل: قولو كبو
 فق  بالضمري أك -

 [ّٔ :البقرة]﴾عىديكّّ  ضو لًبػىعٍ  بػىٍعضيكيمٍ  اٍىًبطيوا﴿ تعاىل: قولو كبو
 فق  بالواك أك -

 [ُْ :يوسف]﴾عيٍصبىةه  كىكبىٍني  الذٍّْئبي  أىكىلىوي  لىًئنٍ  قىاليوا﴿ تعاىل: قولو كبو
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 ظباعطٌ  كلكنو نكرةن  مصدران  اغباؿ ؾبي  كثر  قد -ُُ
  اغباؿ، على منصوب نكرة مصدر فػ"ب تة" ب تة، طلع زيد كبو:
 كاعبمهور( سيبويو مذىب )ىذا باغتان  طلع زيد كالتقدير: 
 ؿبػذكؼ، فيو كالعامل مصدرية على منصوب أنو إىل كاؼبربٌد األخفش كذىب 

 "ب تة" ال اغباؿ ىو عندمها ك"يب ت" ب تة، يب ت زيد طلع كالتقدير:
 الفعػػػػل الناصػػػػب كلكنػػػػو مصػػػػدرية علػػػػى منصػػػػوب أنػػػػو إىل الكويػػػػوف كذىػػػػب 

 طلع كىو: اؼبذكور
 : قولو كذلك

                   (طلػػػػػػػػػع زيػػػػػػػػػدٌ  ب تػػػػػػػػػةو )ػكػػػػػػػػػ بكثػػػػػػػػػرةو ...  قػػػػػػػػػعي حػػػػػػػػػاالن  منكػػػػػػػػػر كمصػػػػػػػػػدر( ّّٕ)
. 
 حبػػرؼ، آّػػركر صػػاحبها علػػى اغبػػاؿ تقػػدي جيػػوز ال أنػػو النحػػويني صبهػػور مػذىب -ُِ

 ّٔند جالسة مررت – جالسة ّٔند مررت يف: تقوؿ فبل
 مالك ابن كتابعهم ذلك جواز إىل برىاف كابن كيساف  كابن الفارسط كذىب
 : قولو كذلك

               كرد فقػػػػػػػد أمنعػػػػػػػو كال ،أبػػػػػػػوا...  قػػػػػػػد جػػػػػػػرٌ  حبػػػػػػػرؼ مػػػػػػػا حػػػػػػػاؿو   كسػػػػػػػب( َّْ)
. 
 موضعني: يف إال إليو اؼبضاؼ من اغباؿ ؾبي  جيوز ال -ُّ

 ككبومها كاؼبصدر الفاعل كاسم  اغباؿ، يف عملو يصح فبا اؼبضاؼ كاف  إذا (ُ
 مسرعان  زيد قياـ أع بين قائمة، ىند ضارب ىذا كبو:

 ج ئو مثل أك إليو اؼاؼبض من ج ءن  اؼبضاؼ كاف  إذا (ِ
 ،[ّٕ :اغب ر]﴾ًإٍخوىاننا ًغلٍّ  ًمنٍ  صيديكرًًىمٍ  يف  مىا كىنػى ىٍعنىا﴿ تعاىل: قولو كبو فاألكؿ 
 ،يػٍنىا ثيَّ ﴿ تعاىل: قولو كبو كالثاين ًنيفنا ًإبٍػرىاًىيمى  ًملَّةى  اتًَّبعٍ  أىفً  ًإلىٍيكى  أىٍكحى  [ُِّ النحل:]﴾حى
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 : قولو كذلك
عملػػػػػو        اؼبضػػػػػاؼ اقتضػػػػػى إذا إال...  لػػػػػو اؼبضػػػػػاؼ مػػػػػن حػػػػػاالن  ذبػػػػػ  ( كالُّْ)
                   ربيفػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػبل ج ئػػػػػػػػػػو، مثػػػػػػػػػػل أك...  أضػػػػػػػػػػيفا مالػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػ ء كػػػػػػػػػػاف ( أكِّْ)

. 
 مطلقان  اعبواز إىل سيبويو كذىب

 اإلشػػػارة كأظبػػػاء  الفعػػػل. غػػػري أم: اؼبعنػػػوم، عاملهػػػا علػػػى اغبػػػاؿ تقػػػدي جيػػػوز ال -ُْ
 حركفو دكف الفعل معن ؽبا الت كاغبركؼ األظباء من كغريىا
 ىند تلك قائمة تقوؿ: فبل قائمة، ىند تلك كبو:

 متعدد أك مفرد كصاحبها اغباؿ تعدد جيوز -ُٓ
 ضاحكان  راكبان  زيد جاء كبو: فاألكؿ، -
 منحدرة مصعدان  ىندان  لقيت كبو: كالثاين، -

 : قولو كذلك
                مفػػػػػػػػػرد كغػػػػػػػػػري -فػػػػػػػػػاعلم- ؼبفػػػػػػػػػردو ...  تعػػػػػػػػػٌدد ذا جيػػػػػػػػػطء قػػػػػػػػػد كاغبػػػػػػػػػاؿ( ّْٖ)

. 
 أنواع:  بل ة كىط اؼبؤكدة، اغباؿ سمى:تك  مؤكدة اغباؿ تكوف -ُٔ

 كلفظان  معنن  أك معنن  موافقو الت كىط: عاملها، لتوكيد (ُ
 ،[َٔ :البقرة]﴾ميٍفًسًدينى  األٍرضً  يف  تػىٍعثػىٍوا كىال﴿ تعاىل: قولو كبو فاألكؿ 
 ،ٍلنىاؾى ﴿ تعاىل: قولو كبو كالثاين  [ٕٗ :النساء]﴾رىسيوال لًلنَّاسً  كىأىٍرسى

 صاحبها لتوكيد (ِ
يعنا كيلُّهيمٍ  األٍرضً  يف  مىنٍ   مىنى  رىبُّكى  شىاءى  كىلىوٍ ﴿ تعاىل: قولو كبو  [ٗٗ :يوسف]﴾صبًى

 جامدين معرفتني اظبني من مأكودة صبلة مضموف لتوكيد (ّ
 متعاكنني اإلخوة كبن بٌينان، اغب  ىو كبو:
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 ربػذؼ فإمنػا حػذفت كإف لة،فضػ ألهنػا كحػذفها ذكرىػا جيػوز أنو اغباؿ يف األصل -ُٕ
 لقرينة،

ػػةي ﴿ تعػػاىل: قولػػوك ػػبلـه *بىػػابو  كيػػلّْ  ًمػػنٍ  عىلىػػٍيًهمٍ  يىػػٍدخيليوفى  كىاٍلمىبلًئكى  :الرعػػد]﴾عىلىػػٍيكيمٍ  سى

 عليكم سبلـ قائلني أم: ،[ِْ-ِّ
 :البقػػرة]﴾ًمنَّػا بَّػلٍ تػىقى  رىبػَّنىػا كىًإظٍبىاًعيػػلي  اٍلبػىٍيػتً  ًمػنى  اٍلقىوىاًعػدى  ًإبٍػػػرىاًىيمي  يػىٍرفىػعي  كىًإذٍ ﴿ تعػاىل: قولػوك 

 منا تقبل ربٌنا قائلني أم: ،[ُِٕ
 مواضع: أربعة يف اغباؿ حذؼ جيوز ال -ُٖ

 لئلستفهاـ جوابان  تكوف أف (ُ
 جئت؟ كيف  قاؿ: من جواب يف ماشيان، كقولك:

 اػبرب مسدٌ  سادة تكوف أف (ِ
 مسترتان  حاصل أم: مسترتان، الرجل صدقة أفضل كبو:

 فعلها من بدالن  تكوف أف (ّ
 الشطء ىٌنأؾ األصل: لك، ئان ىني كبو:

 حبذفها يفسد حبيث عليها مبنيان  الكبلـ يكوف أف (ْ
 [ّٕ :اإلسراء]﴾مىرىحنا األٍرضً  يف  سبىٍشً  كىال﴿ تعاىل: قولوك

 لقرينة صاحبها حيذؼ قد -ُٗ
 بعثو أم: ،[ُْ :الفرقاف]﴾رسوالن  ا بعث الذم أىذا﴿ تعاىل: قولوك

 ككاجبان  جائ ان  اغباؿ عامل حيذؼ -َِ
  مأجوران  رجعت أم: مأجوران، العبارات: بعض يف كقولك  فاعبائ  -

 صادقان  تتكلم أم: صادقان،
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 أم: راكبػػان، فتقػػوؿ: جئػػت؟ كيػػف  لػػك: قيػػل كبػػو اإلسػػتفهاـ، جػػواب يف أك
 راكبان  جئت

 مواضع: طبسة يف كالواجب -
 بتدريج كالنقصاف ال يادة يف مبنية اغباؿ تكوف أف [1

  فنازالن  بدينار الثوب اشرت فصاعدان، بدرىم تصٌدؽ كبو:
  نازالن  أك صاعدان  العدد ذىب كالتقدير: 

 بػ"ث" أك بالفاء مصحوبة تكوف أف اغباؿ: ىذه كشركط
 للتوبيخ اغباؿ ذكر يكوف أف [2

 العمل عن قاعدان  أتوجد أم: العمل؟ أقاعدان  كبو:
 اعبملة ؼبضموف مؤكدة تكوف أف [3

 مواسيان  أعرفك أم: مواسيان، أخط أنت كبو:
 اػبرب مسدٌ  تسدٌ  أف [4

 مسترتان  حاصل أم: مسترتان، الرجل صدقة أفضل كبو:
 ظباعان  العامل حذؼ يكوف أف [5

 ىنيئان  الشطء لك  بت أم: لك، ىنيئان  كبو:
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 : قاؿ اؼبؤلف
   نكػػػػػرهٍ  مبػػػػػني "مػػػػػن" دبعػػػػػن إسػػػػػم( ّٔٓ)
    ،بػػػػػػػػرٌان  كقفيػػػػػػػػ و  ،ارضػػػػػػػػان  شػػػػػػػػربو )ػكػػػػػػػػ( ّٕٓ)
   إذا اجػػػػػػػرره كشػػػػػػػبهها ذم كبعػػػػػػػد( ّٖٓ)
   كجبػػػا أضػػػيف مػػػا بعػػػد كالٌنصػػػب( ّٗٓ)
"  أفعبلػ"بػػػ انصػػػنب اؼبعػػػن كالفاعػػػل( َّٔ)
   تعٌ بػػػػػػا اقتضػػػػػى مػػػػػا كػػػػػلٌ  كبعػػػػػد( ُّٔ)
  العػدد ذم غػري شئت إف بػ"من" كاجرر( ِّٔ)
        مطلقػػػػػػػػا قػػػػػػػػٌدـ التمييػػػػػػػػ   كعامػػػػػػػػل( ّٔٓ)

. 

           فٌسػػػػػػػػػػػػػػرهٍ  قػػػػػػػػػػػػػػد دبػػػػػػػػػػػػػػا سبييػػػػػػػػػػػػػػ ان  ينصػػػػػػػػػػػػػػب 
                       (كسبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران  عسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن  كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوين

           (غػػػػػػػػػػػػذا حنطػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػدٌ )ػكػػػػػػػػػػػػ أضػػػػػػػػػػػفتها
   (ذىبػػػػػػان  األرض مػػػػػػلء) :مثػػػػػػل كػػػػػػاف إف

         (منػػػػػػػػػػ الن  أعلػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػت)ػكػػػػػػػػػػ مفٌضػػػػػػػػػػبلن 
          (أبػػػػػػػػػػا بكػػػػػػػػػػرو  بػػػػػػػػػػأ  أكػػػػػػػػػػـر)ػكػػػػػػػػػػ ميٌػػػػػػػػػػ 

  (تفػػػػػػد نفسػػػػػػا طػػػػػػب)كػػػػػػػ اؼبعػػػػػػين كالفاعػػػػػػل
            سػػػػػػػػػػػبقا نػػػػػػػػػػػ را التصػػػػػػػػػػػريف ذك كالفعػػػػػػػػػػػل

. 
 

 مسائل: فيو
 غريه عن الشطء فصل ل ة: التميي  -ُ

 النسب، أك الذكات من انبهم ؼبا اؼبفسر اؼبنصوب االسم كاصطبلحا:
 "من" معن يتضمن كالتميي 
 نفس من أم: نفسان، زيد طاب أرض؛ من أم: أرضان، ان رب ش عندم كبو:

 قسماف: التميي  -ِ
 ما يبنٌي إّٔاـ الذات، :سبيي  اؼبفرد، كىو :كيقاؿ لو ،سبيي  الذات (ُ

 تمييزال
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 نواع:كالذات اؼببهمة أربعة أ
 العدد،  [1

  نع ةكبو: اشرتيت عشرين غبلمان، كملكت تسعني 
 اؼبقدار،  [2

 كبو: اشرتيت قفي ان بران كمٌنان ظبنان كشربان أرضان 
 شبو اؼبقدار،  [3

"خريان" سبيي  ؼبثقاؿ ذرة؛ ػف ،[ٕ]ال ل لة: : ﴿مثقاؿ ذرٌة خريان﴾قولو تعاؿ كبو
 [َُٗ: الكهف]﴾امىدىدن  دبًٍثًلوً  ًجئٍػنىا كىلىوٍ : ﴿قولو تعاؿ كبوك 

 ما كاف فرعان للتميي ،  [4
 كبو: ىذا خات حديدان، كباب ساجان، كجبة خ ٌان 

ّٔاـ اعبملة، كىو نوعاف: إسبيي  اعبملة، كىو ما يفٌسر  :كيقاؿ لو ،سبيي  النسبة (ِ
 ؿبٌوؿ )منقوؿ( كغري ؿبٌوؿ )غري منقوؿ(،

 اٌوؿ أك اؼبنقوؿ  بل ة أنواع:ك  [1
 ؿبٌوؿ عن الفاعل،  1]

 تصبب عرؽ زيدو  :ب زيد عرقان، أصلوتصبكبو: 
 كتفقأ شحم بكرو  :كتفقأ بكر شحمان، أصلو 
 كطاب نفس ؿبمدو  :كطاب ؿبمد نفسان، أصلو 

ٍيبنا﴾  كاشتعل شيبي الرأسً  :، أصلو كا أعلم[ْ]مري: ﴿كىاٍشتػىعىلى الرٍَّأسي شى
 ؿبٌوؿ عن اؼبفعوؿ، 2]

كىفى ٍَّرنىا عيييوفى  :، أصلو كا أعلم[ُِ]القمر: كبو: ﴿كىفى ٍَّرنىا اأٍلىٍرضى عيييوننا﴾
  ؛اأٍلىٍرضً 
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 ؛غرست ش رى األرضً  :غرست األرض ش ران، أصلو 
 رفعت قدرى الرئيًس  :رفعت الرئيس قدران، أصلو 

 ؿبٌوؿ عن اؼببتدإ، 3]
﴾ :قولو تعاىل كبو  :، أصلو كا أعلم[ّْ]الكهف: ﴿أىنىا أىٍكثػىري ًمنكى مىاالن

 الكى مىايل أىٍكثػىري من مى 
 أبو زيد أكـر من أبيك :زيده أكـر منك أبان، أصلو 

 غري ؿبٌوؿ أك غري منقوؿ [2
 كبو:  درٌه فارسان 

 الناصب لتميي  الذات ىو: ذات مبهمة قبلو،  -ّ
 كالناصب لتميي  النسبة ىو: ما تقٌدمو من فعل أك شبهو

 سبيي  الذات جيوز نصبو كجيوز جره بػ"من" -ْ
  من أرضكبو: عندم شرب أرضان، عندم شرب

 سبيي  النسبة اوؿ منصوب دائمان ال جيوز جره بػ"من" -ٓ
 كغري اوؿ جيوز نصبو كجيوز جره بػ"من"

 فارسمن درٌه ،  درٌه فارسان   كبو:
 من رجلأكـر بو رجبلن، أكـر بو  

 ال يكوف التميي  إال نكرةن كال يكوف إال بعد سباـ الكبلـ -ٔ
كاف ذاتان أك فعبلن جامدان، كندر تقدمو على عاملو إف  ال يتقٌدـ التميي  على عاملو  -ٕ

 اؼبتصرؼ
 كاؼبربد كرجحو ابن مالك( كبو: نفسان طاب زيد )كبو قاؿ الكسائط كاؼبازين
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 كذىب سيبويو إىل عدـ اعبواز مطلقان 
 : قولو كذلك

                    سػػػػػػػبقا نػػػػػػػ را التصػػػػػػػريف ذك كالفعػػػػػػػل...  مطلقػػػػػػػا قػػػػػػػٌدـ التمييػػػػػػػ   كعامػػػػػػػل( ّٔٓ)
. 
 :اظبان نكػرةن منصػوبةن رافعػةن لئلّٔػاـ، كخيالفهػا يف كونػو :التميي  يواف  اغباؿ يف كونو -ٖ

جامدان مفٌسران للذات أك النسبة ال يتعدد كال يتقدـ على عاملو كال يكوف صبلػة أك 
 شبهها
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 : قاؿ اؼبؤلف
  إىل "مػػن، كىػػط: اعبػػٌر، حػػركؼ ىػػاؾ( ّْٔ)
  كتػا، كاك، كػط، الػبلـ، رٌب، منػذ، مػذ،( ّٓٔ)
  كحػى، مػذ، "منذ، اخصص بالظاىر( ّٔٔ)
  كب،"رٌب" كقتػػػان  كمنػػػذ" بػػػػ"مذ، كاخصػػص( ّٕٔ)

   (فػػػػػى ربٌػػػػػو) :كبػػػػػو مػػػػػن رككا كمػػػػػا( ّٖٔ)
   األمكنػػػة يف كابتػػػدئ كبػػػنٌي  ض( بعػػػّٗٔ)
   ف ػػػػػػػػػر كشػػػػػػػػػبهو نفػػػػػػػػػط يف كزيػػػػػػػػد( َّٕ)
"   ىلإك  ،كالـ ،حػػػػػػػػػػػى" :لآلنتهػػػػػػػػػػػا( ُّٕ)
  كيف كشػػػػػػػػػػػػبهو ملػػػػػػػػػػػػكلل كالػػػػػػػػػػػبلـ( ِّٕ)
   ببػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػتنب كالظرفيٌػػػػػػػػػػة ،كزيػػػػػػػػػػد( ّّٕ)
  ألصػ  عػوض، كعػد، استعن، بالبا( ّْٕ)
  ك"عن" "يف" كمعن لبلستعبل "على"( ّٕٓ)
"  علػى"ك "بعػدو " موضػع ذبػى كقد( ّٕٔ)
  قػػػػد التعليػػػػل كّٔػػػػا ،بكػػػػاؼو  شػػػػٌبو( ّٕٕ)
   ك"على" "عن" ككذا اظبان  كاستعمل( ّٖٕ)
  رفعا حيث اظباف "منذ"ك "مذ"ك( ّٕٗ)

 علػػػى، عػػػن، يف، عػػػدا، حاشػػػا، خػػػبل، حػػػى، 
 "  كمػػػػػػػػػػػػى ،كلعػػػػػػػػػػػػلٌ  ،كالبػػػػػػػػػػػػا ،كالكػػػػػػػػػػػػاؼ
     "كالتػػػػػػػػػػػػػػػا ،كربٌ  ،كالػػػػػػػػػػػػػػػواك ،كالكػػػػػػػػػػػػػػػاؼ
"         ربٌ "ك "ػ"الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء منٌكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

        أتػػػػػػػػػػى ككبػػػػػػػػػػوه "،كهػػػػػػػػػػا" كػػػػػػػػػػذا ،نػػػػػػػػػػ ر
       األزمنػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػدء تػػػػػػػػػأيت كقػػػػػػػػػد "،منػ"بػػػػػػػػػ

            (مفػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػن لبػػػػػػػػػػػاغو  مػػػػػػػػػػػا)ػكػػػػػػػػػػػ نكػػػػػػػػػػػرةن 
          بػػػػػػػػػػػػػػػػدال يفهمػػػػػػػػػػػػػػػػاف كبػػػػػػػػػػػػػػػػاء "مػػػػػػػػػػػػػػػػن"ك

          قفػػػػػػػػػػػػػػط كتعليػػػػػػػػػػػػػػلو  -أيضػػػػػػػػػػػػػػا- تعديػػػػػػػػػػػػػةو 
               الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببا يبٌينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد "،يف"ك

     انطػػػػ ّٔػػػػا ك"عػػػػن" ك"مػػػػن" "مػػػػع" كمثػػػػل
     فطػػػػػػػن قػػػػػػػد مػػػػػػػن عػػػػػػػن ذبػػػػػػػاكزان  "عنػ"بػػػػػػػ

   جعػػػبل قػػػد "عػػػن" موضػػػع "علػػػى" كمػػػا
              كرد لتوكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو  كزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ،يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

      دخػػػػػػػبل "مػػػػػػػن" عليهمػػػػػػػا ذا أجػػػػػػػل مػػػػػػػن
    (دعػػػػػػا مػػػػػػذ جئتػ)كػػػػػػ الفعػػػػػػل أكليػػػػػػا أك

 الجر حروف
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"   منػ"فكػػػػػػػػػ مضػػػػػػػػػطٍّ  يف اجيػػػػػػػػػر  كإف( َّٖ)
  "مػا" زيػد كبػاءو  ،ك"عػن" ،"من" كبعد( ُّٖ)
"، بعػػد كزيػػد( ِّٖ)   فكػػفٌ  كالكػػاؼ "ريبٍّ
   "بػػل" بعػد ف ػػرت "ريٌب" كحػذفت( ّّٖ)
      لػػػػػػدل "ربٌ " بسػػػػػػول جيػػػػػػر كقػػػػػػد( ّْٖ)

. 

   اسػػػػػػتنب "يف" معػػػػػػن اغبضػػػػػػور كيف ،مهػػػػػػا
         علمػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػلو  عػػػػػػػػػن يعػػػػػػػػػ  فلػػػػػػػػػم
         يكػػػػػػػػػػػػػػػػف مل كجػػػػػػػػػػػػػػػػر يليهمػػػػػػػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػػػػػػػد
   العمػػػػػػػل ذا شػػػػػػػاع الػػػػػػػواك كبعػػػػػػػد، كألفػػػػػػػان 

               دامطػػػػػػػػػػػػػػر  يػػػػػػػػػػػػػػرل كبعضػػػػػػػػػػػػػػو ،حػػػػػػػػػػػػػػذؼو 
. 

 

 مسائل: فيو
 كالػبلـ كالكػاؼ كيف كعلى كعن كإىل كمن الباء كىط: حرفان، عشركف اعبر حركؼ -ُ

 ل ػػة )يف كمػػى ككػػط كحاشػػا كعػػدا كخػػبل كحػػى كربٌ  كمنػػذ كمػػذ كتػػاؤه القسػػم ككاك
 عقيل( ل ة )يف كلعل ىذيل(

  دبعن: كىط ىذيل( ل ة )يف مى -ِ
 كٌمو  مى أخرجها بعضهم: من ظبع

 الرتجط دبعن: كىط عقيل( ل ة )يف لعل -ّ
 علينا فضلكم ا لعل قوؽبم: كبو
 كالكسر الفتح الثانية كيف كاغبذؼ، اإل بات األكىل المها يف كؽبم
 عىلّْ  عىلَّ، لىعىلّْ، لىعىلَّ، ؿ:تقو 

  بل ة: ذبر إمنا كط -ْ
  اإلستفهامية، ما (ُ

 كيمة؟  كبو:
 كصلتها، اؼبصدرية ما (ِ

 كينفع يضر كيما  تقوؿ:
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 كصلتها، اؼبصدرية أف (ّ
 تكرمين أف كط  أم: تكرمين، كط  جئت كبو:

 قسمني: علط كط(  لعل، مى، عدا، حاشا، )خبل، سول اعبر حركؼ -ٓ
 سبعة: ىطك  كاؼبضمر، الظاىر ذبر (ُ

 [ٕ: األح اب]﴾كمنك كمن نوح﴿ :قولو تعاىل كبو "،من" [1
إليو ﴿ :، كقولو تعاىل[ْٖ: اؼبائدة]﴾إىل ا مرجعكم﴿ :قولو تعاىل كبو "إىل"، [2

 [ْ: يونس]﴾مرجعكم
 :، كقولػػػو تعػػػاىل[ُٗ: اإلنشػػػقاؽ]﴾طبقػػػان عػػػن طبػػػ ﴿ :قولػػػو تعػػػاىل كبػػػو "عػػػن"، [3

 [ُٗ: اؼبائدة ]﴾رضط ا عنهم﴿
 [ِِ: اؼبؤمنوف]﴾كعليها كعلى الفلك ربملوف﴿ :ولو تعاىلق كبو "على"، [4
 :، كقولػػػو تعػػػاىل[َِ: الػػػذاريات]﴾كيف األرض آيػػػات﴿ :قولػػػو تعػػػاىل كبػػػو "يف"، [5

 [ُٕ: ال خرؼ]﴾كفيها ما تشتهيو األنفس﴿
ءامنػػوا ﴿ :، كقولػو تعػػاىل[ّٗ: النسػػاء]﴾بػا ءامنػػوا﴿ :قولػو تعػػاىل كبػػو "البػاء"، [6

 [ُٕٓ: األعراؼ]﴾بو
 :، كقولػو تعػاىل[ِْٖ: البقػرة]﴾ ما يف السماكات﴿ :قولو تعاىل كبو "البلـ"، [7

 [ُُٔ: البقرة]﴾لو ما يف السماكات﴿
 )للقسػم( كالتػاء )للقسػم( كالػواك كالكػاؼ حت سبعة: كىط فق ، الظاىر ذبر (ِ

 كريبٌ  كمنذ كمذ
 يف دبعن: كانت  حاضران  ال ماف كاف  فإف فق ، ال ماف أظباء ذبراف كمنذ مذ -ٔ

 يومنا يف أم: يومنا، كمذ يومنا منذ ورأيت ما كبو:
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 من دبعن: كانت  ماضيان  ال ماف كاف  كإف
 اعبمعة يـو من أم: اعبمعة، يـو مذ أك اعبمعة يـو منذ رأيتو ما كبو:

 بالنكرات "ريٌب" زبتص -ٕ
 لقيت عامل رجل ربٌ  كبو:
 يػػ بتمي كالتفسػػري كالتػػذكري لئلفػػراد مػػبلـز غيبػػة ضػػمري علػػى الكػػبلـ يف تػػدخل كقػػد
 للمعن مطاب  بعده
 فتية ريبٌو كبو:

 اؼبتكلم لياء أك للكعبة مضافان  ك"رىٌب" )ا( اعببللة بلف  زبتص القسم" "تاء -ٖ
 ، كترىٌب الكعبة كترٌ  ألفعلنٌ [ٕٓ: األنبياء]﴾كتا ألكيدفٌ ﴿ :قولو تعاىل كبو
 كندر: تالرضبن كربياتك  

 بال ائد وكشبي كزائد أصٌلط أقساـ:  بل ة على اعبر حركؼ -ٗ
  ،متعٌل  إىل حيتاج ما فاألصٌلط: -

 الفعل معن أك الفعل شبو أك فعل من بو مرتبطا كاف  ما ىو: باؼبتعل  كاؼبراد
 اؼبنرب على كقفت كبو: فاألكؿ،
 بالقلم كاتب  أنا كبو: كالثاين،
 للكساىل أؼو  كبو: كالثالث،

 معناه على يدؿ كال متعل  إىل حيتاج ال ما ىو: كال ائد -
 ال ائدات كالبلـ كالكاؼ الباءك  من كىو:
يّْئىاًتكيمٍ  ًمنٍ  عىٍنكيمٍ  كىييكىفّْري ﴿ :قولو تعاىل كبو  السَّمىاءً  ًمنى  كىيػينػى ّْؿي ﴿؛ [ُِٕ: البقرة]﴾سى

 ؛[ُٗ: اؼبائػدة]﴾بىًشريو  ًمنٍ  جىاءىنىا مىا﴿ ؛[ّْ: النور]﴾بػىرىدو  ًمنٍ  ًفيهىا ًجبىاؿو  ًمنٍ 
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ًمٍثًلوً  لىٍيسى ﴿ ؛[ْٓ: النسػاء]﴾نىًصرينا بًاللَّوً  ىكىكىفى  كىلًيِّا بًاللَّوً  كىكىفىى﴿  كى
قنا﴿ ؛[ُُ: الشػورل]﴾شىٍطءه  ػا ميصىدّْ ػا فػىعَّػاؿه ﴿ ؛[ُٗ: البقػرة]﴾مىعىهيػمٍ  ًلمى  ًلمى
 ّٔا للتوكيد ى؛ إمنا يؤت[َُٕ: ىود]﴾ييرًيدي 

 متعل  إىل تاجحي كال معناه على يدؿ ما ىو: ال ائد الشبيو -
 كلعل كحاشا داكع كخبل ريبٌ  أحرؼ: طبسة كىو

 اعبر: حركؼ معاين يف -َُ
 :الباء" معاين فصل"،  

 :معنن  عشر  بل ة للباء
  صاؽ،لاإل [1

 بدارؾ مررت بيدم، رأسط مسحت كبو:
  اإلستعانة، [2

 بالقلم كتبت  كبو:
  كالتعليل، السببية [3

 باعبوع فبلف مات كبو:
  التعدية، [4

  ؛[ُٕ: البقرة]﴾بًنيورًًىمٍ  اللَّوي  ذىىىبى ﴿ :قولو تعاىل كبو
ـً  اٍلمىٍسػً دً  ًمػنى  لىػٍيبل ًبعىٍبػًدهً  أىٍسػرىل الَّػًذم سيػٍبحىافى ﴿ :قولو تعاىلك   ًإىلى  اغبٍىػرىا

 [ُ: اإلسراء]﴾األٍقصىى اٍلمىٍسً دً 
  القسم، [5

 ألجتهدفٌ  با كبو:
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  )عوض(، اؼبقابلة [6
 بالفرس الدار بعتك كبو:

 عوض( ببل ا خر على الشيئني أحد )اختيار البدؿ [7
 النعم ضبر أّ يسرين ما كبو:

   يف(، )دبعن: الظرفية [8
 [ُِّ: آؿ عمراف]﴾بًبىٍدرو  اللَّوي  نىصىرىكيمي  كىلىقىدٍ ﴿ :قولو تعاىلك

  مع(، )دبعن: اؼبصاحبة [9
 بأساسها الدار بعتك كبو:

  "من"، دبعن [10
ننا﴿ :قولو تعاىلك  [ٔ: اإلنساف]﴾اللَّوً  ًعبىادي  ًّٔىا يىٍشرىبي  عىيػٍ

  "عن"، دبعن [11
 [ُ: اؼبعارج]﴾كىاًقعو  ًبعىذىابو  سىاًئله  سىأىؿى ﴿ :قولو تعاىل كبو

   "على"، دبعن [12
 [ٕٓ: آؿ عمراف]﴾يػيؤىدّْهً  ًبًقٍنطىارو  تىٍأمىٍنوي  ًإفٍ  مىنٍ  اٍلًكتىابً  أىٍىلً  كىًمنٍ ﴿ :قولو تعاىل كبو

  ،(ال ائدة كىط) التأكيد [13
ا بًاللَّوً  كىفىى﴿ :قولو تعاىلك  [ّْ: الرعد]﴾شىًهيدن

 :من" معاين فصل"،  
 معاف: شبانية ػ"من"ل
   (،كال ماف للمكاف) اإلبتداء [1

ػػٍبحىافى ﴿ :قولػو تعػاىل كبػو ـً  اٍلمىٍسػً دً  ًمػنى  لىػػٍيبل ًبعىٍبػًدهً  أىٍسػرىل الَّػًذم سي  ًإىلى  اغبٍىػػرىا
 ؛ [ُ: اإلسراء]﴾األٍقصىى اٍلمىٍسً دً 
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ػػػػسى  لىمىٍسػػػػً ده ﴿ :كقولػػػػو تعػػػػاىل ػػػػ ُّ  يػىػػػػٍوـو  أىكَّؿً  ًمػػػػنٍ  التػٍَّقػػػػوىل عىلىػػػػى أيسّْ  أىفٍ  أىحى
 [َُٖ: التوبة]﴾تػىقيوـى 

  (،بعض دبعن) التب يض [2
بُّوفى  فبَّا تػيٍنًفقيوا حىىَّ  اٍلربَّ  تػىنىاليوا لىنٍ ﴿ :كقولو تعاىل  ؛ [ِٗ: آؿ عمراف]﴾ربًي
 [ِّٓ: البقرة]﴾اللَّوي  كىلَّمى  مىنٍ  ًمنػٍهيمٍ ﴿ :كقولو تعاىل

 البياف، [3
 ؛ [َّ: اغبج]﴾افً األٍك ى  ًمنى  الرٍّْجسى  فىاٍجتىًنبيوا﴿ :كقولو تعاىل
 [ُّ: الكهف]﴾ذىىىبو  ًمنٍ  أىسىاًكرى  ًمنٍ  ًفيهىا حييىلٍَّوفى ﴿ :كقولو تعاىل

 تنبيه!
 ك"مهما" "ما" بعد ىذه البيانية "من" تقع ما ككثريان 

 ؛ [ِ: فاطر]﴾ؽبىىا فبيًٍسكى  فىبل رىضٍبىةو  ًمنٍ  لًلنَّاسً  اللَّوي  يػىٍفتىحً  مىا﴿ :كقولو تعاىل
 ؛ [َُٔ: البقرة]﴾آيىةو  ًمنٍ  ٍنسىخٍ نػى  مىا﴿ :كقولو تعاىل
 [ُِّ: األعراؼ]﴾آيىةو  ًمنٍ  بًوً  تىٍأتًنىا مىٍهمىا﴿ :كقولو تعاىل

  ال ائدة(، )كىط التأكيد [4
 [ُٗ: اؼبائدة]﴾بىًشريو  ًمنٍ  جىاءىنىا مىا﴿ :قولو تعاىلك

  البدؿ، [5
نٍػيىا بًاغبٍىيىاةً  أىرىًضيتيمٍ ﴿ :قولو تعاىلك  [ّٖ: التوبة]﴾ا ًخرىةً  ًمنى  الدُّ

 "يف"( )دبعن الظرفية [6
 [ْ: األحقاؼ]﴾األٍرضً  ًمنى  خىلىقيوا مىاذىا﴿ :قولو تعاىلك

 [ٗ: اعبمعة]﴾اعبٍيميعىةً  يػىٍوـً  ًمنٍ  لًلصَّبلةً  نيوًدمى  ًإذىا﴿ :قولو تعاىلك 
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  كالتعليل، السببية [7
 [ِٓ: نوح]﴾أيٍغرًقيوا خىًطيئىاهًتًمٍ  فبَّا﴿ :قولو تعاىلك

  "عن"، دبعن [8
 [ِِ: ال مر]﴾اللَّوً  ذًٍكرً  ًمنٍ  قػيليوبػيهيمٍ  لًٍلقىاًسيىةً  فػىوىٍيله ﴿ :ىلقولو تعاك

ا ًمنٍ  غىٍفلىةو  يف  كينَّا قىدٍ  كىيٍػلىنىا يىا﴿ :قولو تعاىلك   [ٕٗ: األنبياء]﴾ىىذى
 :إىل" معاين فصل"،  

 معاف:  بل ة لػ"إىل"
 كاؼبكاف( )لل ماف هتاءاإل [1

ـى  أىسبُّوا ثيَّ ﴿ :قولو تعاىلك  [ُٕٖ: البقرة]﴾اللٍَّيلً  ًإىلى  الصّْيىا

ـً  اٍلمىٍسً دً  ًمنى ﴿ :قولو تعاىلك   [ُ: اإلسراء]﴾األٍقصىى اٍلمىٍسً دً  ًإىلى  اغبٍىرىا
 "مع"( )دبعن اؼبصاحبة [2

 [ِٓ: آؿ عمراف]﴾اللَّوً  ًإىلى  أىٍنصىارًم مىنٍ ﴿ :قولو تعاىلك

 [ِ: النساء]﴾أىٍموىاًلكيمٍ  ًإىلى  أىٍموىاؽبىيمٍ  تىٍأكيليوا كىال﴿ :قولو تعاىلك 
  ،"عند" دبعن [3

 [ّّ: يوسف]﴾إًلىٍيوً  يىٍدعيونىيًن  فبَّا ًإيلىَّ  أىحىبُّ  السٍّْ ني  رىبّْ  قىاؿى ﴿ :قولو تعاىلك
 :حى" معن فصل"،  

 اإلنتهاء كىط: ،كاحد معن لػ"حى"
 [ٓ: القرد]﴾اٍلفىٍ رً  مىٍطلىعً  حىىَّ  ًىطى  سىبلـه ﴿ :قولو تعاىلك

 :عن" معاين فصل"،  
 معاف: تةس ؽبا
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  كالبعد، آّاكرة [1
 األمر عن رغبت البلد، عن سرت كبو:

  "بعد"، دبعن [2
 أزكرؾ قريب عن كبو:

   "على"، دبعن [3
ػػػلٍ  كىمىػػػنٍ ﴿ :قولػػػو تعػػػاىلك ػػػلي  فىًإمنَّىػػػا يػىٍب ى ، أم: [ّٖ: ؿبمػػػد]﴾نػىٍفًسػػػوً  عىػػػنٍ  يػىٍب ى

 عليها
  ،التعليل [4

مػػن  ، أم:[ّٓ: ىػػود]﴾قػىٍولًػػكى  عىػػنٍ  آؽًبىًتنىػػا بًتىػػارًًكط كبىٍػػني  كىمىػػا﴿ :قولػػو تعػػاىلك
 أجل قولك

  "من"، دبعن [5
 ، أم: منهم[ِٓ: الشورل]﴾ًعبىاًدهً  عىنٍ  التػٍَّوبىةى  يػىٍقبىلي  الًَّذم كىىيوى ﴿ :قولو تعاىلك

  البدؿ، دبعن [6
ػٍيئنا نػىٍفػسو  عىػنٍ  نػىٍفػسه  ذبىٍػ ًم ال يػىٍومنػا كىاتػَّقيػوا﴿ :قولػو تعػاىلك ، [ْٖ: البقػػرة]﴾شى

  أم: بدؿ النفس
 :على" معاين فصل"،  

 معاف: شبانية ؽبا
 ازان(كؾب )حقيقةن  اإلستعبلء [1

 ،[ِِ: اؼبؤمنوف]﴾ربيٍمىليوفى  اٍلفيٍلكً  كىعىلىى كىعىلىيػٍهىا﴿ :قولو تعاىلك
 [ِّٓ: البقرة]﴾بػىٍعضو  عىلىى بػىٍعضىهيمٍ  فىضٍَّلنىا﴿ :قولو تعاىلك 
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  "يف"، دبعن [2
ػا ًمنٍ  ٍفلىةو غى  ًحنيً  عىلىى اٍلمىًدينىةى  كىدىخىلى ﴿ :قولو تعاىلك ، [ُٓ: القصػص]﴾أىٍىًلهى

 أم: يف حني غفلة
  "عن"، دبعن [3

 رضػػػاىا، أع بػػػين ا لعمػػػر قشػػػري بنػػو علػػػى رضػػػيت إذا الشػػػاعر: كقػػوؿ
 عين رضيت إذا أم:

  للتعليل، الت البلـ دبعن [4
بػّْػػريكا﴿ :قولػػو تعػػاىلك ػػدىاكيمٍ  مىػػا عىلىػػى اللَّػػوى  كىلًتيكى ، أم: ؽبدايػػة [ُٖٓ: البقػرة]﴾ىى

 مإياك
 "مع"، دبعن [5

 مع حبو ، أم:[ُٕٕ: البقرة]﴾حيبّْوً  عىلىى اٍلمىاؿى  كىآتىى﴿ :قولو تعاىلك
  "من"، دبعن [6

، أم: [ِ: اؼبطففني]﴾يىٍستػىٍوفيوفى  النَّاسً  عىلىى اٍكتىاليوا ًإذىا الًَّذينى ﴿ :قولو تعاىلك
 منهم

  "الباء"، دبعن [7
ًقيػػػ ه ﴿ :قولػػػو تعػػػاىلك : األعػػػراؼ]﴾اغبٍىػػػ َّ  ًإال اللَّػػػوً  عىلىػػػى أىقيػػػوؿى  ال أىفٍ  عىلىػػػى حى

 ، أم: حقي   [َُٓ
  ،)اإلستدراؾ( "لكٌن" دبعن [8

 ا، رضبػة مػن ييػأس ال أنػو علػى صنيعو لسوء اعبنة يدخل ال فبلف كبو:
 ييأس ال لكنو أم:
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 تنبيه!
 ن"بػ"مً  سبقت إذا كذلك "فوؽ"، دبعن اظبان  يكوف قد "على" أف اعلم
 اعببل على من سق  كبو:
 :يف" معاين فصل" 

 معاف: سبعة ؽبا
 (يةن كؾباز  )حقيقةن  الظرفية [1

ػػػػمٍ  األٍرضً  أىٍدنى  يف *الػػػػرُّكـي  غيًلبىػػػػتً ﴿ :قولػػػػو تعػػػػاىلك  غىلىػػػػًبًهمٍ  بػىٍعػػػػدً  ًمػػػػنٍ  كىىي
يػىٍ ًلبيوفى   [ْ-ِ: الرـك]﴾ًسًننيى  ًبٍضعً  يف *سى

 [ُِ: ح اباأل]﴾حىسىنىةه  أيٍسوىةه  اللَّوً  رىسيوؿً  يف  لىكيمٍ  كىافى  لىقىدٍ ﴿ :قولو تعاىلك 
 كالتعليل، السببية [2

 ىرة بسبب أم: ،حبستها" ىرة يف النار امرأة "دخلت اغبديث: يف كما
  "مع"، دبعن [3

 ، أم: معهم[ّٖ: طو]﴾قػىٍبًلكيمٍ  ًمنٍ  خىلىتٍ  قىدٍ  أيمىمو  يف  اٍدخيليوا قىاؿى ﴿ :قولو تعاىلك
 "على"(، )دبعن اإلستعبلء [4

 عليها، أم: [ُٕ: طو]﴾النٍَّ لً  كعً جيذي  يف  كىألصىلّْبػىنَّكيمٍ ﴿ :قولو تعاىلك
 اؼبقايسة، [5

نٍػيىا اغبٍىيىاةً  مىتىاعي  فىمىا﴿ :قولو تعاىلك  [ّٖ: التوبة]﴾قىًليله  ًإال ا ًخرىةً  يف  الدُّ
 لئللصاؽ الت الباء دبعن [6

 األباىر طعن يف فوارس**بصريكف منا الركع يـو )كيركب الشاعر: كقوؿ
 األباىر دبعن بصريكف أم: كالكلى(،
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 "إىل"، دبعن [7
 [ٗ: إبراىيم]﴾أىفٍػوىاًىًهمٍ  يف  أىٍيًديػىهيمٍ  فػىرىدُّكا﴿ :قولو تعاىلك

 :الكاؼ" معاين فصل" 
 معاف: أربعة ؽبا
 التشبية، [1

 كاألسد  علطٌ  كبو:
 التعليل، [2

 ، أم: ؽبداية إياكم[ُٖٗ: البقرة]﴾ىىدىاكيمٍ  كىمىا كىاذٍكيريكهي ﴿ :قولو تعاىلك
 "على"، دبعن [3

 عليو أنت ما على أم: أنت، كما  كن  كبو:
 ال ائدة( )كىط التوكيد [4

 [ُُ: الشورل]﴾شطء كمثلو  ليس﴿ :قولو تعاىلك

 تنبيه!
o علػػطٌ   أ األخفػػش قػػوؿ كىػػذا "مثػػل"، دبعػػن اظبػػان  "الكػػاؼ" تػػأيت قػػد 

 كغريىم مالك كابن الفارسط
ٍيئىػػةً  الطّْػػنيً  ًمػػنى  لىكيػػمٍ  أىٍخليػػ ي  أىينّْ ﴿ :قولػػو تعػػاىلك  ًفيػػوً  فىػػأىنٍػفيخي  الطَّػػرٍيً  كىهى

ػػػػػوفي  ػػػػػرنا فػىيىكي ، أم: مثػػػػػل ىيئهػػػػػة الطػػػػػري، [ْٗ: آؿ عمػػػػػراف]﴾اللَّػػػػػوً  بًػػػػػًإٍذفً  طىيػٍ
 الكاؼ اسم دبعن "مثل" يف ؿبل نصب مفعوؿ بو

o الشعر بضركرة اظبان  كركدىا أف بعضهم كذىب 
 



 ألفية ابن مالك بدائع المسالك في تيضيح | 002
 

192 | P a g e   

 :البلـ" معاين فصل" 
 معن: عشر طبسة ؽبا
 اؼبلك، [1

 [ِٔ: لقماف]﴾ٍرضً كىاأل السَّمىاكىاتً  يف  مىا لًلَّوً ﴿ :قولو تعاىلك
 اإلختصاص، [2

  اغبمد كبو:
 اؼبلك، شبو [3

 للفرس الل اـ كبو:
 التبيني، [4

 للمصائب علٌيان  أضبل ما سعيد، من يل أحب خالد كبو:
 كالسببية، التعليل [5

 دبىػػا النَّػػاسً  بػىػػنٍيى  لًػػتىٍحكيمى  بًػػاغبٍى ّْ  اٍلًكتىػػابى  إًلىٍيػػكى  أىنٍػ ىٍلنىػػا إًنَّػػا﴿ :قولػػو تعػػاىلك
 [َُٓ: النساء]﴾وي اللَّ  أىرىاؾى 

 ال ائدة( )كىط التوكيد [6
 للفضيلة يا كبو:

 التقوية، [7
مٍ  ىيمٍ  لًلًَّذينى ﴿ :قولو تعاىلك  [ُْٓ: األعراؼ]﴾يػىٍرىىبيوفى  لًرىًّّْٔ

 "إىل"(، )دبعن اإلنتهاء [8
 ، أم: إليو[ِ: الرعد]﴾ميسىمِّى ألجىلو  جيىٍرًم كيلّّ ﴿ :قولو تعاىلك
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  اإلست ا ة، [9
 ربكلً  الدػبى  يا كبو:

 منو( اؼبتع ب نداء يف "يا" )بعد التع ب [10
 مفتوحة كىط للفرح، يا كبو:

 تنبيه!
 مكسورة النداء غري يف كتستعمل

 رجبلن  درٌه  كبو:
 الصريكرة، [11

 [ٖ: القصص]﴾كىحى ىننا عىديكِّا ؽبىيمٍ  لًيىكيوفى  ًفٍرعىٍوفى  آؿي  فىاٍلتػىقىطىوي ﴿ :قولو تعاىلك
 ازان(ؾب أك حقيقة "على" )دبعن اإلستعبلء [12

رُّكفى ﴿ :قولو تعاىلك ا ًلؤلٍذقىافً  خيًى  [َُٕ: اإلسراء]﴾سي َّدن

 [ٕ: اإلسراء]﴾فػىلىهىا أىسىٍأتيٍ  كىًإفٍ ﴿ :قولو تعاىلك 
 الوقت، [13

 لسنة ال بلـ ىذا كبو:
 [ٖٕ: اإلسراء]﴾الشٍَّمسً  ًلديليوؾً  الصَّبلةى  أىًقمً ﴿ :قولو تعاىل كمنو

 "مع"، دبعن [14
 معان  ليلة نبت مل اجتماع كمالكان*لطوؿ ينكأ  تفرقنا فلما الشاعر: كقوؿ

 "يف"، دبعن [15
 [ْٕ: األنبياء]﴾اٍلًقيىامىةً  لًيػىٍوـً  اٍلًقٍس ى  اٍلمىوىازًينى  كىنىضىعي ﴿ :قولو تعاىلك
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 :اعبر حركؼ من الثبل ة القسم حركؼ فصل 
 كالباء كالتاء الواك كىط:
 [ِ-ُ: الف ر]﴾عىٍشرو  كىلىيىاؿو *كىاٍلفىٍ رً ﴿ :قولو تعاىلك

 ؛ با ألجتهدفٌ [ٕٓ: األنبياء]﴾أىٍصنىامىكيمٍ  ألًكيدىفَّ  كىتىاللَّوً ﴿ :قولو تعاىلك 
 :اؼبراد تعني الت ىط كالقرينة كالتعريفة كللتكثري للتقليل تكوف "رٌب" فصل 

 أبواف يلده مل كلد أب*كذم لو كليس مولود ربٌ  أال الشاعر: قوؿ كبو
 القيامة" يـو ةعاري الدنيا يف كاسية  ربٌ  "يا اغبديث: كيف

 اإلستفهامية" "ما ذبر كإمنا البلـ، دبعن للتعليل جر حرؼ "كط" -ُُ
 كيمو؟  كبو:

 ىذيل، ل ة يف "من" دبعن جر حرؼ تكوف "مى" -ُِ
 جئن ؽبنٌ  حضر عبج ترفعت*مى ث البحر دباء شربن الشاعر: كقوؿ

 العمل عن تكفهنٌ  فبل ،باءك"ال ك"عن" "من" بعد "ما" ت اد قد -ُّ
 [ِٓ: نوح]﴾أيٍغرًقيوا خىًطيئىاهًتًمٍ  فبَّا﴿ :قولو تعاىلك

 [َْ: اؼبؤمنوف]﴾نىاًدًمنيى  لىييٍصًبحينَّ  قىًليلو  عىمَّا﴿ :قولو تعاىلك 

 [ُٗٓ: آؿ عمراف]﴾ؽبىيمٍ  لًٍنتى  اللَّوً  ًمنى  رىضٍبىةو  فىًبمىا﴿ :قولو تعاىلك 

 : قولو كذلك
       علمػػا قػػد عمػػلو  عػػن يعػػ  فلػػم...  "مػػا" زيػػد كبػػاءو  "عػػن"ك "مػػن" كبعػػد( ُّٖ)

.   

 االظبيػػػة اعبمػػػل علػػػى حينئػػػذ فيػػػدخبلف فتكفهمػػػا كرٌب، الكػػػاؼ بعػػػد "مػػػا" تػػػ اد -ُْ
 كالفعلية
 مضاربو زبنو كمل عمرك سيف مشهد*كما يـو خي ين مل ماجد أخ الشاعر: كقوؿ
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 مشاالت  و  علم*ترفعن يف أكفيت ردٌبا ا خر: كقوؿ
 قليل كىو العمل عن تكفهما كال بعدمها ت اد كقد -

 قببلء ةكطعن لبصر  صقيل*بني بسيف ضربو ردٌبا الشاعر: كقوؿ
 كجاـر عليو ؾبرـك الناس أنو*كما كنعلم موالنا كننصر الشاعر: كقوؿ
 : قولو كذلك

        يكػػػػػف مل كجػػػػػر يليهمػػػػػا كقػػػػػد...  فكػػػػػفٌ  كالكػػػػػاؼ "،ريبٍّ " بعػػػػػد كزيػػػػػد( ِّٖ)
. 
 الفػاء كبعػد كثػريان   اكالػو  بعد "رٌب" يف إال عملو كإبقاء اعبر حرؼ حذؼ جيوز ال -ُٓ

 قليبلن  كبل
 ليبتلى اؽبمـو بأنواع سدكلو*علطٌ  أرخى البحر ؼبوح كليل كبو: فاألكؿ،
 ؿبوؿ سبائم ذم عن كمرضع*فأؽبيتهما طرقت قد حبلى فمثلك كبو: كالثاين،
 كجهرمو كتانو  يشرتل قتمو*ال الف اح ملء بلد بل كبو: كالثالث،

 شطء يتقدمها أف غري من ؿبذكفة بػ"رٌب" اعبر شذٌ  كقد -
 جللو من اغبياة أقضى طللو*كدت يف كقفت دار رسم الشاعر: كقوؿ

 : قولو كذلك
  العمػل ذا شػاع الػواك كبعػد، كألفػان ...  "بل" بعد ف رت "ريبٌ " كحذفت( ّّٖ)

. 
 مواضع: ستة يف قياسان  "رٌب" ب ري اعبر حرؼ حيذؼ -ُٔ

 ""أفٍ  قبل (ُ
 جاءىم ألف أم: ،[ْ :ص]﴾ًمنػٍهيمٍ  ميٍنًذره  جىاءىىيمٍ  أىفٍ  كىعىً بيوا﴿ :تعاىل قولوك

 "أٌف" قبل (ِ
 بأنو أم: ،[ُٖ :عمراف آؿ]﴾ىيوى  ًإال إًلىوى  ال أىنَّوي  اللَّوي  شىًهدى ﴿ :تعاىل قولوك
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 للمضارع الناصبة "كط" قبل (ّ
نػيهىا تػىقىرَّ  كىطٍ  أيمّْوً  ًإىلى  فػىرىدىٍدنىاهي ﴿ :تعاىل قولوك  لكط أم: ،[ُّ :القصص]﴾عىيػٍ

 القسم يف لةاعببل لف  قبل (ْ
 كا أم: ألجتهدٌف، ا كبو:

 اعبر حرؼ عليها دخل إذا اإلستفهامية" "كم سبيي  قبل (ٓ
 درىم من بكم أم: الكتاب، ىذا اشرتيت درىم بكم كبو:

 مثلو جر حرؼ على مشتمل كبلـ  بعد (ٔ
 خالد من أم: خالد، لك: فيقاؿ الكتاب؟ أخذت فبن  كبو:
 بستاف دكلسعي أم: بستاف، كسعيد دار ػبالد 
 "اؼبنصػػوب كيسػػمى حذفػػو بعػػد آّػػركر فينتصػػب ،ظباعػػان  اعبػػر حػػرؼ حيػػذؼ كقػػد
 اػبافض" ن ع على
ٍبًعنيى  قػىٍومىوي  ميوسىى كىاٍختىارى ﴿ :تعاىل قولوك  قومو من أم: ،[ُٓٓ :األعراؼ]﴾رىجيبل سى

 : قولو كذلك
               دامطػػػػػػػر  يػػػػػػػرل كبعضػػػػػػػو ،حػػػػػػػذؼو ...  لػػػػػػػدل "ربٌ " بسػػػػػػػول جيػػػػػػػر كقػػػػػػػد( ّْٖ)
. 
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 فأ ليت

لي أ يب  يسعيد أ غوس اسا 
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 : قاؿ اؼبؤلف
 تنوينػػػػػػػا أو اإلعػػػػػػػ اب تلػػػػػػػ  نونػػػػػػػا  ( ٖ٘ٛ)
 إذا "ُب" أو "مػ"" وانو اج ر، والثاٍل( ٖٙٛ)
 أّوال واخصػػ  ،ذينػػ  سػػو  ؼبػػا( ٖٚٛ)
" يفعػػػػػػػػ " اؼبضػػػػػػػػاؼ يشػػػػػػػػا   وإف( ٖٛٛ)
 األمػػػػػػػ  عظػػػػػػػي  راجينػػػػػػػا ربّ ػ"كػػػػػػػ( ٜٖٛ)
ْ  لفظيػػػػػػػػػػ اظبهػػػػػػػػػػا اإلضػػػػػػػػػػا   وذي( ٜٖٓ)
 مغتفػ  اؼبضػاؼ  ػاا "أؿ" ووصػ ( ٜٖٔ)
 الثػػػػػػػػاٍل أضػػػػػػػػيف لػػػػػػػػ   الػػػػػػػػاي أو( ٕٜٖ)
 وقع إف كاؼ الوصف ُب هناو وك( ٖٜٖ)
    أوال ثػػػػػػػػػػػػػػػػػاف أكسػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وردّبػػػػػػػػػػػػػػػػػا( ٜٖٗ)
 اربػػػػػػ   ػػػػػػ  ؼبػػػػػا اسػػػػػػ  يضػػػػػاؼ وال( ٜٖ٘)
 أ ػػػػػػػ ا يضػػػػػػػاؼ األظبػػػػػػػا  و عػػػػػػػ ( ٜٖٙ)
 امتنػػػع حتمػػػا   يضػػػاؼ مػػػا و عػػػ ( ٜٖٚ)
" سػػع يْ  ،ودوايل ،لػػّ   ،وح ػ"كػػ( ٜٖٛ)
   اعبمػػػػػػػػػػػػػػ  اىل إضػػػػػػػػػػػػػػا   وألزمػػػػػػػػػػػػػػوا( ٜٜٖ)
 كػػ"إذ" معن   كػ"إذ" وما "إذ" إ  اد( ٓٓٗ)

"     سػػػػػػينا طورػ"كػػػػػػ احػػػػػػاؼ تضػػػػػػيف فبػػػػػػا 
        خػػػػػػػػػػػػػػاا والػػػػػػػػػػػػػػ ـ ،ذاؾ إال يصػػػػػػػػػػػػػػل  مل
      تػػػػػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػػػػػاي التع يػػػػػػػػػػػػػف أعطػػػػػػػػػػػػػ  أو

         يعػػػػػػػػػػػػػػػزؿ ال تنكػػػػػػػػػػػػػػػ    عػػػػػػػػػػػػػػػ" وصػػػػػػػػػػػػػػػفا  
"          اغبيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  قليػػػػػػػػػػػػػػػػػ  القلػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػ وّع

ْ                  ومعنويّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
" الشػػػػػع  اعبع ػ"كػػػػػ  الثػػػػػاٍل ُوصػػػػػل  إف

"      اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍل رأس الضػػػػػػػػػػػػػػػػػاربُ  زي ػ"كػػػػػػػػػػػػػػػػػ
           ات ػػػػػػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػػػػػ يل  صبعػػػػػػػػػػػػػػػػػا   أو ،مثػػػػػػػػػػػػػػػػّن  
      مػػػػػػػػػػػػػو   غبػػػػػػػػػػػػػاؼ كػػػػػػػػػػػػػاف فأ تأنيثػػػػػػػػػػػػػا  

         ورد إذا مونبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   وأّوؿ ،معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن
      مفػػػػػػػػػ دا لفظػػػػػػػػػا   يػػػػػػػػػأت قػػػػػػػػػ  ذا و عػػػػػػػػػ 
        وقػػػػػػػػػػػع حيػػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػػا  ا   اظبػػػػػػػػػػػا   إيػػػػػػػػػػػ ؤ 
"       لّ  ػ"لػػػػػػػػػػػػػػػػ "يػػػػػػػػػػػػػػػػ يْ " إيػػػػػػػػػػػػػػػػ   وشػػػػػػػػػػػػػػػػا

 وبتمػػػػػػػػ  ينػػػػػػػػّوف "إف"و "إذ"و "حيػػػػػػػػ "
"                                                       ن ػػػػػا جػػػػػا حػػػػػن" :كبػػػػػو جػػػػػوازا   أضػػػػػف

 اإلضافة
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 أج يػػػا قػػػ  كػػػػ"إذ" مػػػا اعػػػ ب أو وا ػػػ"( ٔٓٗ)
 م تػػػػػػػػ ا أو معػػػػػػػػ ب  عػػػػػػػػ    وق ػػػػػػػػ ( ٕٓٗ)
   ىلإ إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا     "إذا" وألزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا( ٖٓٗ)
  ػػػػػػػػػػ - معػػػػػػػػػػّ ؼ   اثنػػػػػػػػػػن ؼبفهػػػػػػػػػػ ( ٗٓٗ)
   معػػػػػػػػػػػػػػػّ ؼ ؼبفػػػػػػػػػػػػػػػ د   تضػػػػػػػػػػػػػػػف وال( ٘ٓٗ)
  اؼبع  ػػػ ْ  واخصصػػػ" األجػػػزا، أوتنػػػو  ( ٙٓٗ)
 اسػػػػػػػتفهاما أو شػػػػػػػ طا   تكػػػػػػػ" وإف( ٚٓٗ)
  جػػػػػػػػ ّ  "لػػػػػػػػ ف" إضػػػػػػػػا     لزمػػػػػػػػواأو ( ٛٓٗ)
 ونقػػػػػ  ،قليػػػػػ     يهػػػػػا "مػػػػػع" ومػػػػػع( ٜٓٗ)
 مػػا عػػ م  أف غػػ ا   - نػػا   - واضػػم ( ٓٔٗ)
 أّوُؿ، حسػػػُ ،  عػػُ ، كػػػ"غُ ، "ق ػػُ "( ٔٔٗ)
 نّكػػػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػػػا إذا نصػػػػػػػػػػ ا   وأع  ػػػػػػػػػػوا( ٕٔٗ)
 خلفػػػػػا يػػػػػأٌب اؼبضػػػػػاؼ يلػػػػػ  ومػػػػػا( ٖٔٗ)
 كمػػػػػػا أ قػػػػػػْوا الػػػػػػاي جػػػػػػّ وا دّبػػػػػػا( ور ٗٔٗ)
 ُحػاؼْ  مػا يكوف أف  ش ط لك"( ٘ٔٗ)
 األّوؿ  ي قػػػػػػػػ  ،الثػػػػػػػاٍل ووُبػػػػػػػاؼُ ( ٙٔٗ)
 إىل وإضػػػػػػػػػػػا     عطػػػػػػػػػػػف    شػػػػػػػػػػػ ط( ٚٔٗ)
 نصػ  مػا  عػ  ش   مضاؼ    ص ( ٛٔٗ)
      وجػػػػػػػ ا واضػػػػػػػط ارا ،يبػػػػػػػن    صػػػػػػػ ( ٜٔٗ)

. 

           نيػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػ    متلػػػػػػػػػػػػػػػو  نػػػػػػػػػػػػػػػا واخػػػػػػػػػػػػػػػر
           يفنّػػػػػػػػػػػػ ا  لػػػػػػػػػػػػ"  ػػػػػػػػػػػػن ومػػػػػػػػػػػػ" ،أعػػػػػػػػػػػػ ب
"         اعتلػػػػػػػػػػ  إذا  "ػ"كػػػػػػػػػػ اال عػػػػػػػػػػاؿ صبػػػػػػػػػ 
"            وكػػػػػػػػػػػػػػ  كلتػػػػػػػػػػػػػػا" أضػػػػػػػػػػػػػػيف -تفػػػػػػػػػػػػػػّ ؽ  

         أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كّ رهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وإف "،أيّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا"
       الّصػػػػػػػػػف ْ  و ػػػػػػػػػالعك  "،أيّػػػػػػػػػا  " موصػػػػػػػػػول   
         الك مػػػػػػػػػػػػػػػػا هبػػػػػػػػػػػػػػػػا كّمػػػػػػػػػػػػػػػػ   مطلقػػػػػػػػػػػػػػػػا  
       نػػػػػػػػػ ر عػػػػػػػػػنه  اهبػػػػػػػػػ "غػػػػػػػػػ وة  " ونصػػػػػػػػػ ُ 
            يتصػػػػػػػػػػػػػػ  لسػػػػػػػػػػػػػػكوف   وكسػػػػػػػػػػػػػػ  ، ػػػػػػػػػػػػػػت   
        عػػػػػػػػػػػػػػ ما مػػػػػػػػػػػػػػا ناويػػػػػػػػػػػػػػا   أضػػػػػػػػػػػػػػيف لػػػػػػػػػػػػػػ 
" عػػػػػػػػػػػ   "و ،أيضػػػػػػػػػػػا   واعبهػػػػػػػػػػػاتُ  "،ودوفُ 

        ذكػػػػػػػػ ا  قػػػػػػػػ   عػػػػػػػػ   مػػػػػػػػ" ومػػػػػػػػا "،قػػػػػػػػ    "
         حػػػػػػػػػػػػػا ا مػػػػػػػػػػػػا إذا عػػػػػػػػػػػػػ اباإل ُب عنػػػػػػػػػػػػ 
       تقػػػػػػػػّ ما مػػػػػػػػا حػػػػػػػػاؼ ق ػػػػػػػػ  كػػػػػػػػاف قػػػػػػػػ 

          ُعطػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػ  عليػػػػػػػػػػػػػػ  ؼبػػػػػػػػػػػػػػا فبػػػػػػػػػػػػػػاث   
يتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إذا كحالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

           األّوال أضػػػػػػػػػػػػػػف  لػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػاي مثػػػػػػػػػػػػػػ 
  يعػػػػػػػػػػػ  ومل ،أجػػػػػػػػػػػز ظ  ػػػػػػػػػػػا   أو مفعػػػػػػػػػػػوال  

               نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا  أو ، نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    أو ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأجن ي 
. 
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 مسائ :  ي 
 اإلضا   لغ : اإلسناد -ٔ

واصط حا : إسناد اس  إىل آخ  عل  تق ي  ح ؼ ج ، ويسم  األوؿ مضا ا  
 وإع اهبا عل  حس  العوام ، والثاٍل مضا ا  إلي  وإع ا   اػبف  دائما  

 كبو: كتاب سع  ، أي: لسع   
 زي  "،  هب  ذب ي  اؼبضاؼ م" التنوي"، كما ُب "غ ـُ  -ٕ

 وم" نوٍل التثني  واعبمع، 
 كبو: غ ما زي  وكات و زي 

 اختلف النحاة ُب عام  اؼبضاؼ إلي  عل  أر ع  أقواؿ: -ٖ
 أف اؼبضاؼ  و الاي عم  اعب  ُب اؼبضاؼ إلي ، و و قوؿ سي وي  (ٔ
 السهيل  وأ و حيافاإلضا  ، وإلي  ذ    (ٕ
 ح وؼ اعب  اؼبق رة، وإلي  ذ   ا " ال اذش (ٖ
 أف اعبار  و ما تتضمن  اإلضا   م" معن ال ـ، و و قوؿ الزجاج (ٗ

 وال اج  قوؿ سي وي  عن  اؼبتأخ ي"
 معنوي  ولفظي  قسماف:اإلضا    -ٗ
 اإلضا   اؼبعنوي    : ما أ ادت اؼبضاؼ تع يفا  إف كاف اؼبضاؼ إلي  مع   ، -٘

 كتاُب زي  ، كبو:  
 وزبصيصا  إف كاف اؼبضاؼ إلي  نك ة،

 كبو:  اا كتاُب كبو  
 سّم   ا  اإلضا   ؿبض تو 
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 أر ع  أنواع: اإلضا   اؼبعنوي  -ٙ
 ال ـ"، "المّي ، و   ما يق ر  (ٔ

 كبو: غ ـُ زي  ، أي: لزي 
 م""، " ياني ، و   ما يق ر  (ٕ

 كبو: ثوُب خز ، أي: م" خز  
 اؼبضاؼ إلي  عل  أن  سبييز،وهبوز ُب  اا النوع نص  

 كبو: ثوب  خزا  
 وهبوز ر ع  عل  أن  تا ع للمضاؼ   ؿ أو عطف  ياف،

 وثوب خزّ  كبو: خاًب  ح ي   
 ُب"، "ظ  ي ، و   ما يق ر  (ٖ

 كبو:    مك  اللي ، أي: ُب اللي 
 تش هي ،  (ٗ

 كبو: انتث  لؤلؤ ال مع عل  ورد اػب ود، أي: ال مع كاللؤلؤ واػب ود كالورد
اللفظي    : ما ال تفي  اؼبضاؼ تع يفا  وال زبصيصا ، وإمبا تفي   ضا  اإل -ٚ

 وتسم  غ  ؿبض .  ،التخفيف ُب اللفظ
  اللفظي  ضا طها أم اف: -

 أف يكوف اؼبضاؼ صف    (ٔ
 أف يكوف اؼبضاؼ إلي  معموال  تل  الصف  (ٕ

 واألص : ضارب  زي ا  ضارُب زي  ،  كبو: 
 الع  ُ  مض وب  واألص : مض وُب الع   ،     
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  ُ الوجأو     الوج حس"  ، واألص : حسُ" الوج         
 واؼبضاؼ  يها  اؽ عل  تنك   -

    إذا كان  اإلضا   معنويهب  ذب ي  اؼبضاؼ م" "اؿ"  -ٛ
  ،هبوز دخوؿ "اؿ" عل  اؼبضاؼ ُب اإلضا   اللفظي  -ٜ

  ش ط أف يكوف مثن ، -
 كبو: جا  اؼبك ما زي  ، 

 أو صبع ماك  ساؼبا ،  -
 اؼبك مو زي   كبو: جا  

 أو مضا ا  إىل ما  ي  "اؿ"،  -
 كبو: جا  اؼب رُس النحو  

 أو مضا ا  إىل اس  مضاؼ إىل ما  ي  "اؿ"،  -
 كبو: جا  القارُئ كتاب  الص ؼ  

 ال يضاؼ اس  ؼبا    ارب  ُب اؼبعن، -ٓٔ
 كاؼبراد ن،    يقاؿ: قمُ   ُػ ي  -
 أو كاؼبوصوؼ وصفت ،    يقاؿ: رجُ  قائ    -
 مونبا  لال  مؤّوؿ،وما ورد  -

 كبو: مسج  اعبامع، والتأوي : مسج  اؼبكاف اعبامع
 :وذل  قول  

               ورد إذا مونبا   وأّوؿ ،معن...  ارب     ؼبا اس  يضاؼ وال( ٜٖ٘)
. 



 ألفية ابن مالكبدائع المسالك في توضيح  | ٕٕٓ
 

202 | P a g e   

ق  يكتس  اؼبضاؼ التأني  أو التاك  م" اؼبضاؼ إلي   يعام  معامل  اؼبؤن   -ٔٔ
صاغبا  ل ستغنا  عن  وإقام  اؼبضاؼ إلي   و العك ،  ش ط أف يكوف اؼبضاؼ

 مقام 
 قطع   ع  أصا ع ، تقوؿ: قطع  أصا ُع  كبو:
 مش  العق  مكسوؼ  طوع اؽبو ، تقوؿ: العق  مكسوؼ  طوع اؽبو  

 :وذل  قول  
                 مو   غباؼ كاف فأ تأنيثا  ...  أوال ثاف أكس  وردّبا( ٜٖٗ)

. 
 إضا تها وع مها ث ث  أنواع:األظبا   النس   إىل  -ٕٔ

 جواز إضا ت ، و و كث  ؼبا ُب األمثل  السا ق  (ٔ
امتناع إضا ت ، كالضمائ  واإلشارات واؼبوصوالت سو  "أي"، وأظبا   (ٕ

 الش ط واإلستفهاـ سو  "أي" أيضا  
 وجوب إضا ت ، إما إىل اؼبف د وإما إىل اعبم  (ٖ

 وكبو ا  األوؿ، كبو: عن  ول   ول ف وك  وكلتا 
 تقوؿ: عن  زي ، ل   ال اب، م" ل ف حكي  خ  ، 

 ك نبا، ك  ال جلن، كلتانبا، كلتا اؼب أتن        
  والثاٍل، كبو: حي 

 كبو: جلس  حي  جل  أ وؾ
 وباؼ اؼبضاؼ لقياـ ق ين  ت ؿ علي  ويقاـ اؼبضاؼ إلي  مقام   يع ب  إع ا   -ٖٔ

، أي: حّ  [ٖٜ: ال ق ة]﴾ج     ُكف     ٱلع   وهب  ُ  قُػلُ     ُوْا ُب  و ُأش﴿قول  تعاىل: ك
 العج 
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 :وذل  قول  
           حا ا ما إذا ع اباإل ُب عن ...  خلفا يأٌب اؼبضاؼ يل  وما( ٖٔٗ)

. 
ق  وباؼ اؼبضاؼ وي ق  اؼبضاؼ إلي  ؾب ورا  لك"  ش ط: أف يكوف ااوؼ  -ٗٔ

 فباث   ؼبا علي  ق  عطف
 ام أ  **ونار توق   اللي  نارا ، واألص : وك  نارأ ك  ام ئ ربس ن كقوؿ الشاع : 

 :وذل  قول  
       تقّ ما ما حاؼ ق   كاف ق ...  كما أ قْوا الاي جّ وا دّبا( ور ٗٔٗ)
           ُعطف ق  علي  ؼبا فباث   ...  ُحاؼْ  ما يكوف أف  ش ط لك"( ٘ٔٗ)

. 
وأكث  ما يكوف وباؼ اؼبضاؼ إلي  وي ق  اؼبضاؼ كحال   يحاؼ تنوين ،  -٘ٔ

 ذل : إذا عطف عل  اؼبضاؼ اس  مضاؼ إىل مث  ااوؼ م" االس  األوؿ
 قاؽبا م" رج    و ي    ا قطع: كبو

 قاؽبا م" رج    و قاؽبا م" ي    ا قطع: واألص 
 :وذل  قول  

يتص                    إذا كحال ...  األّوؿ  ي ق  ،الثاٍل ووُباؼُ ( ٙٔٗ)
              األّوال أضف  ل  الاي مث ...  إىل وإضا     عطف    ش ط( ٚٔٗ)

. 
أجاز  " مال  الفص  ُب االختيار  ن اؼبضاؼ واؼبضاؼ إلي  ُب اإلضا    -ٙٔ

 اللفظي   اؼبعموؿ للمضاؼ
ػػػػػػػػْ  قولػػػػػػػ  تعػػػػػػػاىل: كبػػػػػػػو  ػػػػػػػ"  اْلُمْشػػػػػػػ  ك ن  قػ ْتػػػػػػػ   أ ْوالد    ث ػػػػػػػ   م  ػػػػػػػا ل    ز يَػػػػػػػػ"  ل ك  ﴿و ك 

 " وج  "الش كا "ْوالد، ُب ق ا ة ا " عام   نص  "األ  [ٖٚٔ: األنعاـ]﴾ُش  ك اُؤُ  ْ 
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َ اللَػػ   ـُبْل ػػف  و ْعػػ     ُرُسػػل  ُ  ػػا  ،  نصػػ  "وعػػ " وجػػ  "رسػػ " [ٚٗ: إ ػ ا ي ]﴾﴿  ػػ  رب ْس 
 ُب ق ا ة  ع  السلف

 وجا  الفص  أيضا   القس  -
 كبو:  اا غ ـُ وا زي 

ي  ُب الض ورة  أجن  م" اؼبضاؼ وق  جا  الفص   ن اؼبضاؼ واؼبضاؼ إل -
 و نع  اؼبضاؼ و الن ا 

 :الشاع  قوؿ كبو  األوؿ
 يزي  أو يقارب يهوديي **  يوما  كف   الكتاب خطّ  كما

 :الشاع  قوؿ كبو والثاٍل
 م" ا " أيب شيخ األ اط  طال  **سيف   اؼب ادي    وق  قبوت
 : الشاع  قوؿ كبو والثال 
  هتلك  واػبل  ُب سق  يتعج **منقا ل  م"  ُُب ْ    كع ُ  و اؽُ 

 :وذل  قول  
 يع  ومل ،أجز ظ  ا   أو مفعوال  ...  نص  ما  ع  ش   مضاؼ    ص ( ٛٔٗ)
                ن ا  أو ، نع    أو ، أجن ي ...  وج ا واضط ارا ،يبن    ص ( ٜٔٗ)
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
 إذا اكسػػػ  لليػػػا أضػػػيف مػػػا آخػػػ ( ٕٓٗ)
  ػػاي و"زيػػ ي"" كػػػ"ا نن" يػػ ُ  أو( ٕٔٗ)
     وإف ،والػػػػػػػواو  يػػػػػػػ  اليػػػػػػػا وتػػػػػػػ غ ( ٕٕٗ)
     عػػػػػ" اؼبقصػػػػػور وُب ،سػػػػػّل  وألفػػػػػا  ( ٖٕٗ)

. 

"       قػػػػػػػػػػػػػاا"و "راـ  ػ"كػػػػػػػػػػػػػ معػػػػػػػػػػػػػت    يػػػػػػػػػػػػ  مل 
        احتػػػػػػػػػاي  تحهػػػػػػػػا  عػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػا صبيعهػػػػػػػػا

      يهػػػػػػػػػػ"  اكسػػػػػػػػػػ   ُضػػػػػػػػػػ َ  واو   ق ػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػا
                           حسػػػػػػػػػػػػػػػػػ" يػػػػػػػػػػػػػػػػػا    انق هبػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػاي   

.   
 

 مسائ :  ي 
 :ُب يا  اؼبتكل  طبس  أوج  -ٔ

  قاؤ ا ساكن  (ٔ
  قاؤ ا مفتوح  (ٕ
 حا ها مع  قا  الكس ة ق لها لت ؿ عليها (ٖ
 قل ها ألفا  ع   ت  ما ق لها (ٗ
 عليها حا ها  ع  قل ها ألفا وإ قا  الفتح  لت ؿ (٘

 اإلضا   اض   ا  الوجو  اػبمس  إمبا ذب ي ُب -ٕ
o  أما اإلضا   اللفظي   لي  ل  إال وجهاف:إث اهتا ساكن  أو مفتوح  

  ا  الوجو  اػبمس  ال زبت    اب الن ا  خ  ا ال " مال  -ٖ

 المتكلم ياء إلي المضاف
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يكس  آخ  اؼبضاؼ إىل يا  اؼبتكل  إف مل يك" مقصورا وال منقوصا وال مثن وال  -ٗ
الس م  حن وصبع س م  ؼباك  كاؼبف د وصبع  التكس  الصحي ؾبموعا صبع

 اؼبؤن  واؼبعت  اعباري ؾب   الصحي 
 . ودلوي وظ ي ٌبكبو:غ م  وغلماٍل و تيا

إذا كاف اؼبضاؼ إىل يا  اؼبتكل  مقصورا  اؼبشهور ُب اللغ  الع ب جعل  كاؼبثن  -٘
 .(تسل  ألف  و تفت  يا  اؼبتكل   ع  ) اؼب  وع

 .كبو:عصاي و  تاي
 .ُب يا  اؼبتكل   وتفت  يا  اؼبتكل و اي  تقل  ألف  يا  و ت غمها 

 . تقوؿ:عصَ  و  تَ 
 :  وذل  قول 

               حس" يا    انق هبا  اي   ...  ع" اؼبقصور وُب ،سّل  وألفا  ( ٖٕٗ)
. 
إذا كاف اؼبضاؼ إىل يا  اؼبتكل  منقوصا أدغم  ياؤ  ُب يا  اؼبتكل  و تح  يا   -ٙ

 .اؼبتكل 
 (وج ار عا ونص ا ) تقوؿ:قاض َ 

إذا كاف اؼبضاؼ إىل يا  اؼبتكل  مثن أدغم  ياؤ  ُب يا  اؼبتكل  و تح  يا   -ٚ
 .اؼبتكل  و اا ُب حال  النص  واعب 
 .تقوؿ:رأي  غ مَ ، م رت  غ م َ 

 .وأما ُب حال  ال  ع  تسل  ألف  وتفت  يا  اؼبتكل   ع  
 ()عن  صبيع الع ب  تقوؿ: زي اي  وغ ماي  
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إىل يا  اؼبتكل  صبع اؼباك  السامل أدغم  ياؤ  ُب يا  اؼبتكل  إذا كاف اؼبضاؼ  -ٛ
 و تح  يا  اؼبتكل  ُب حال  النص  واعب .

 .وأما ُب حال  ال  ع  تقل  واو  يا  ٍب أدغم  ُب يا  اؼبتكل 
 ، جا  زي  َي، واألص :زيُ ْوي   تقوؿ:

 زي  يَ  رأي  زي  َي وم رت   
 :اظبا آخ   يا  مش دة  ل  وجهافإذا كاف اؼبضاؼ إىل يا  اؼبتكل   -ٜ

 إ قا  اليا ات الث ث (ٔ
ي َ ،  "()تصغ  "ا "  ُػنػ ي  َ  تقوؿ: ك س 

 حاؼ إح ا " (ٕ
، َ   ن َ  تقوؿ: ك س 

o   والثاٍل  و أ ض  ال واج  خ  ا ؼب" أوج 
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 : قاؿ اؼبؤلف
 العمػػػػػ  ُب أغبػػػػػ  اؼبصػػػػػ ر  فعلػػػػػ ( ٕٗٗ)
  وبػػ ّ  )مػػا( أو )أف( مػػع  عػػ  كػػاف إف( ٕ٘ٗ)
     لػػػػػػ  أضػػػػػػيف الػػػػػػاي جػػػػػػ ّ  و عػػػػػػ ( ٕٙٗ)
       ومػػػػػ" ،جػػػػػ ّ  مػػػػػا يت ػػػػػع مػػػػػا وُجػػػػػ َ ( ٕٚٗ)

. 

(        أؿ) مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع أو ؾبػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ دا   أو مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا   
         عمػػػػػػػػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػػػػػػػ ر   والسػػػػػػػػػػػػػػػػ  ،ؿبلّػػػػػػػػػػػػػػػ 
         عملػػػػػػػػػػػػػػ ْ     ػػػػػػػػػػػػػػع   أو  نصػػػػػػػػػػػػػػ    كّمػػػػػػػػػػػػػػ 
                  حسػػػػػػػػػػػػ" اػػػػػػػػػػػػ ّ  االت ػػػػػػػػػػػػاع ُب راعػػػػػػػػػػػػ 

. 
 

 مسائ :  ي 
 : اعل  أف األظبا  العامل  عم  الفع  س ع  -ٔ

 اؼبص ر (ٔ
 اس  الفاع  (ٕ
 أمثل  اؼب الغ  (ٖ
 اس  اؼبفعوؿ (ٗ
 الصف  اؼبش ه   اس  الفاع  (٘
 اس  التفضي  (ٙ
 اس  الفع  (ٚ

 المصدر إعمال
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 ث ؾب دا م" الزم" مع اشتمال  عل  صبيع ح وؼ اغباؼبص ر  و ما دؿ عل   -ٕ
 الفع 

 كبو: ض ب ض  ا، أكـ  إك اما
عم  الفع  تع يا ولزوما  ش ط أف وب  ؿبل  الفع  مع )أف( أو اؼبص ر يعم   -ٖ

 ()ما
 كبو : يعج ن ض    زي ا، أي : أف تض ب زي ا

 يعج ن ض    زي ا، أي : ما تض        
 : وذل  قول 

(       أؿ) مع أو ؾبّ دا   أو مضا ا  ...  العم  ُب أغب  اؼبص ر  فعل ( ٕٗٗ)
       عم  مص ر   والس  ،ؿبّل ...  وب ّ  (ما) أو (أف) مع  ع  كاف إف( ٕ٘ٗ)

. 
 "، اؿػ"اؼبص ر ث ث  أقساـ: مضاؼ ومنوف ومق وف   -ٗ

  إعمال  مضا ا أكث  م" إعماؿ القسمن
  [ٕٔ٘: ال ق ة]﴾ٱلَل   ٱلَناس   ُع د   و ل وال  ﴿ كقول  تعاىل:

 وعمل  منونا أقي 
  [٘ٔ-ٗٔ: ال ل ]﴾ي ت يم ا * م سغ    ُب  ي ـو ذ ي  إ طع َٰ   أ و ﴿كبو قول  تعاىل: 

 شاذ "اؿػ"وعمل  مق ونا  
 ىباؿ الف ار ي اخ  األج  **ضعيف النكاي  أع ا     :كبو قوؿ الشاع 

اس  اؼبص ر  و ما دؿ عل  اغب ث ؾب دا م" الزم" ونق  ع" ح وؼ  عل   -٘
 تعوي  عن ال تق ي  للمحاوؼ و   وف

 كبو: عطا  وص ة وس ـ
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 اؼبص ر عم  اؼبص ر ُب صبيع أحوال   ش وط  السا ق ويعم  اس  
 كبو: أن  كث  العطا  الناس

 يضاؼ اؼبص ر إىل الفاع   يج   ٍب ينص  اؼبفعوؿ -ٙ
 كبو: عج   م" ش ب زي  العس   

 وإىل اؼبفعوؿ ٍب ي  ع الفاع 
 كبو: عج   م" ش ب العس  زي   

 : وذل  قول 
              عمل ْ     ع   أو  نص    كّم ...  ل  أضيف الاي ج ّ  و ع ( ٕٙٗ)

. 
 ويضاؼ اؼبص ر أيضا إىل الظ ؼ ٍب ي  ع الفاع  و ينص  اؼبفعوؿ -ٚ

 كبو: عج   م" ض ب اليوـ  زي   عم ا  
 يجوز ُب ، إذا أضيف اؼبص ر إىل الفاع   فاعل  يكوف ؾب ورا لفظا م  وعا ؿب  -ٛ

 وم اعاة ا     عتا ع  م" الصف  والعطف وغ نبا م اعاة اللفظ  يج  
  تقوؿ: عج   م" ش ب زي   الفاض   والفاضُ  العس   

 يجوز ُب تا ع  م اعاة ، ؿب  منصوبوإذا أضيف إىل اؼبفعوؿ  هو ؾب ور لفظا 
 اللفظ وا 

 عج   م" ش ب العس   اللايا  واللايا  زي    :كبو
 : وذل  قول 

                 حس" ا ّ  االت اع ُب راع ...  وم" ،ج ّ  ما يت ع ما وُج َ ( ٕٚٗ)
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
 العمػػػػػػ  ُب  اعػػػػػػ    اسػػػػػػ  كفعلػػػػػػ ( ٕٛٗ)
 نػػػػػػػ ا حػػػػػػػ ؼ أو اسػػػػػػػتفهاما   وويل( ٜٕٗ)
 ُعػػ  ؼْ  ؿبػػاوؼ   نعػػ  يكػػوف وقػػ ( ٖٓٗ)
  اؼبضػ   ف  )أؿ( صل  يك" وإف( ٖٔٗ)
(ع ػػفْ م  ) وأ (اؿ  َعػػ ػ  ( )ٕٖٗ) ( ؿُ وْ  ُعػػ)   وأ اؿ 
   عمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ" لػػػػػػػػ  مػػػػػػػػا  يسػػػػػػػػتح ( ٖٖٗ)
     جعػػػػػػ  مثلػػػػػػ  اؼبفػػػػػػ د سػػػػػػو  ومػػػػػػا( ٖٗٗ)
   واخفػ  تلػوا   اإلعماؿ  اي وانص ( ٖ٘ٗ)
  البفػ  الػاي تا ع انص  أو واج ر( ٖٙٗ)
     اعػػػػػػػػ  السػػػػػػػػ  قُػػػػػػػػػّ ر مػػػػػػػػا وكػػػػػػػػ ّ ( ٖٚٗ)
   ُب للمفعػػػػوؿ صػػػػي  كفعػػػػ     هػػػػو( ٖٛٗ)
    م تفػػػع اسػػػ    ىلإ ذا يضػػػاؼ وقػػػ ( ٜٖٗ)

. 

             دبعػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ مضػػػػػػػػػػػػػػػػػّي  عػػػػػػػػػػػػػػػػػ" كػػػػػػػػػػػػػػػػػاف إف 
        مسػػػػػػػػػػػن ا أو صػػػػػػػػػػػف    جػػػػػػػػػػػا وأ نفيػػػػػػػػػػػا   أو

                   وصػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػاي العمػػػػػػػػػػػػ   يسػػػػػػػػػػػػتح 
             ارتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إعمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وغػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

              ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي   اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    عػػػػػػػػػػػػػػػػػػ" كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة   ُب
(                 ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   )و ذا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّ  (   ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع     ) وُب
       عمػػػػػػػػػ  حيثمػػػػػػػػػا والشػػػػػػػػػ وط اغبكػػػػػػػػػ  ُب

 مقػػػػػػػػػػػت      سػػػػػػػػػػػوا  مػػػػػػػػػػػا لنصػػػػػػػػػػػ  و ػػػػػػػػػػػو
       "    هنػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ" ومػػػػػػػػاال   جػػػػػػػػا    م تغ ػ"كػػػػػػػػ

                 تفاضػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  مفعػػػػػػػػػوؿ   اسػػػػػػػػ  يُعطػػػػػػػػ 
"     يكتفػػػػػػػػػ  كفا ػػػػػػػػػا   اؼبعط ػ"كػػػػػػػػػ معنػػػػػػػػػا 
"             الػػػػػػػػػػػورع اؼبقاصػػػػػػػػػػ  ؿبمودػ"كػػػػػػػػػػػ معػػػػػػػػػػن  

. 
 

 مسائ :  ي 
 . اغب وثاس  الفاع   و: مادّؿ عل  م" وقع من  الفع  أو قاـ    عل  معن  -ٔ

  كبو: ضارب وكات 

 الفاعل اسم إعمال
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 .اس  الفاع  مشت  م" مص ر الفع  اؼب ن للمعلـو -ٕ
 " اع " ک: جال  ويكوف م" الث ث  عل  وزف -
وإف كاف م" غ  الث ث  جا  عل  وزف مضارع   إ  اؿ ح ؼ اؼبضارع   -

 ميما  مضموم  وكس   ما ق   اآلخ 
" وُمتعل    كبو: ؿُبس 

 ؿ" عم  مطلقا  أ"ػإذا كاف اس  الفاع  مقرنا    -ٖ
 كبو:  اا الضارب زي ا  أم 

 :ؿ" عم   ش طنأإذا كاف اس  الفاع  ؾبّ دا  م" " -ٗ
 كون  للحاؿ أو االستق اؿ (ٔ
 .اعتماد  عل  نف  أو استفهاـ أو ـبَب  عن  أو موصوؼ  (ٕ

   أضارب زي  عم ا ؟ ،ما ضارب زي  عم ا   كبو:
 م رت   ج  ضارب عم ا   ،زي  ضارب عم ا       

 .واعبمع م" اس  الفاع  يعم ف كاؼبف د اؼبثن -٘
  اا الضار اف زي ا  ؛ [ٖ٘: األحزاب]﴾والااك ي" ا كث ا  ﴿كقول  تعاىل: 
 : وذل  قول 

         عم  حيثما والش وط اغبك  ُب...  جع  مثل  اؼبف د سو  وما( ٖٗٗ)
. 
 هبوز ُب اس  الفاع  العام  إضا ت  إىل اؼبفعوؿ و نص   ل  -ٙ

 ضارُب زي   وضارب  زي ا  كبو:  اا 
  إف كاف ل  مفعوالف و أضفت  إىل أح نبا وج  نص  اآلخ 

 كبو:  اا معط  زي   درنبا  
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 : وذل  قول 
مقت        سوا  ما لنص  و و...  واخف  تلوا   اإلعماؿ  اي وانص ( ٖ٘ٗ)

. 
 هبوز ُب تا ع معموؿ اس  الفاع  اجمل ور  اإلضا   اعبّ  والنص  -ٚ

 .ضارب زي   و عم   أو عم ا  كبو:  اا 
   اؼبخفوضم اعاة  اعبّ  م اعاة للفظ والنص  

 : وذل  قول 
" هن  م" وماال   جا    م تغ ػ"ك...  البف  الاي تا ع انص  أو واج ر( ٖٙٗ)

. 
أمثل  اؼب الغ : ما حّوؿ للم الغ  والتكث   الفع  م" صيغ   اع  إىل إح   صي   -ٛ

 اؼب الغ 
 أي: كث  الض ب ،كبو: ض ّاب

 : و   ،واؼبشهور منها طبس  أوزاف ،أوزاف اؼب الغ  كث ة -ٜ
 ک: ش ّاب  ، ّعاؿ   (ٔ
     ک: م ْهز ار        ،م ْفعاؿ   (ٕ
 ک: ص ُ ور    ، ػ ُعوؿ   (ٖ
 ک: ع ل ي     ،  ع ي    (ٗ
 ک: ح ا ر  ،    ع     (٘
 أمثل  اؼب الغ  تعم  عم  اس  الفاع   أحوال  وش وط  -ٓٔ

 مطلقا  ؿ" عم  أ"ػ ما كاف صل   ل -
 كبو: جا  الّض اُب زي ا  
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 وإف كاف ؾبّ دا  منها عم   الش طن -
 عم ا   كبو: ما ض ّاب زي   

 : وذل  قول 
(ع ػػػػػػػفْ م  ) وأ (اؿ  َعػػػػػػػ ػ  ( )ٕٖٗ)            ػػػػػػػ ي   اعػػػػػػػ    عػػػػػػػ" كثػػػػػػػ ة   ُب...  (ؿُ وْ  ُعػػػػػػػ)   وأ اؿ 
(                   ع ػػػػػػػػػ   )و ذا قػػػػػػػػػ ّ  (   ْيػػػػػػػػػع     ) وُب...  عمػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ" لػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا  يسػػػػػػػػػتح ( ٖٖٗ)

. 
 اس  اؼبفعوؿ  و: ما داؿ عل  ما وقع علي  الفع  -ٔٔ

 كبو: مض وب ومك ـ 
 اس  اؼبفعوؿ مشت  م" مص ر الفع  اؼب ن للمجهوؿ -ٕٔ

 "مفعوؿ"ويكوف م" الث ث  عل  وزف  -
 كبو: منصور و معلـو

وإف كاف م" غ  الث ث  جا  عل  صيغ  اؼبضارع اجملهوؿ  إ  اؿ ح ؼ  -
 ميما  مضموم  و ت  ما ق   اآلخ اؼبضارع  

 كبو: ؿُبس " وُمك ـ 
اس  اؼبفعوؿ يعم  عم  الفع  اؼب ن للمجهوؿ  الش وط الت تق مْ  ُب اس   -ٖٔ

 الفاع 
  ،زي  مض وب  ع ُ   ،كبو: جا  اؼبض وب ع ُ  

 "ع ُ  " نائ  ع" الفاع  ُب اؼبثالنػ 
 : وذل  قول 

           تفاضػػػػػػ   ػػػػػػ  مفعػػػػػػوؿ   اسػػػػػػ  يُعطػػػػػ ...   اعػػػػػػ  السػػػػػػ  قُػػػػػػػّ ر مػػػػػػا وكػػػػػ ّ ( ٖٚٗ)
"      يكتفػػػ  كفا ػػػا   اؼبعط ػ"كػػػ معنػػػا ...  ُب للمفعػػػوؿ صػػػي  كفعػػػ     هػػػو( ٖٛٗ)

.  
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 هبوز ُب اس  اؼبفعوؿ أف يضاؼ إىل ما كاف م  وعا    -ٗٔ
 واألص : زي   مض وب  ع ُ   ، تقوؿ: زي  مض وُب الع    

 ؿبمود  مقاصُ  واألص : الورع ، الورع ؿبموُد اؼبقاص           
 : وذل  قول 

"            الػػػػورع اؼبقاصػػػػ  ؿبمودػ"كػػػ معػػػػن  ...  م تفػػػػع اسػػػ    ىلإ ذا يضػػػػاؼ وقػػػ ( ٜٖٗ)
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
   اؼبعػػػػػػّ   مصػػػػػػ ر قيػػػػػػاس "   ْعػػػػػػ ػ  ( "ٓٗٗ)
"    ْ ع ػػػػػػػػ ػ  "  ا ػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ ـز "   ع ػػػػػػػػ   "و( ٔٗٗ)
"   ا   ع ػػػػػػػقػ  " مثػػػػػػػ  الػػػػػػػ ـز "   ع ػػػػػػػ ػ  "و( ٕٗٗ)
"   اال  ع ػػػػػ   " مسػػػػػتوج ا   يكػػػػػ" مل مػػػػػا( ٖٗٗ)
"   أىبػ"كػػػػػػػػػ امتنػػػػػػػػاع   لػػػػػػػػاي  ػػػػػػػػأوؿّ ( ٗٗٗ)
"ع ػػػ ػُ " للػػػّ ا( ٘ٗٗ)  ومشػػػ  ،لصػػػوت   أو اؿ 
"      ع   ػُ ػ"لػػػػػػػػػػػػ "   ال ػػػػػػػػػػػػع   ػ  " "   ول ػػػػػػػػػػػػعُ  ػُ ( "ٙٗٗ)
   مضػػػػػػػػػ  ؼبػػػػػػػػا ؿبالفػػػػػػػػا أتػػػػػػػػ  ومػػػػػػػػا( ٚٗٗ)
    مقػػػػػػػػػػػػػػػػي  ث ثػػػػػػػػػػػػػػػػ    ذي وغػػػػػػػػػػػػػػػػ ( ٛٗٗ)
    أصبػػػػػػػػػػػػػػػػػ )و (تزكيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  زّكػػػػػػػػػػػػػػػػػ )و( ٜٗٗ)
   أقػػػػػػػػػ ) ٍبّ  (اسػػػػػػػػػتعاذة   اسػػػػػػػػػتعا)و( ٓ٘ٗ)
   وا تحػػػػػػػا مػػػػػػػ  اآلخػػػػػػػ  يلػػػػػػػ  ومػػػػػػا( ٔ٘ٗ)
  ما وض ّ  كػ"اصطف "، وص    هبمز( ٕ٘ٗ)
"   ْعػػػػػ   ( "ٖ٘ٗ) "      ل  عْ  ػ  ػ"لػػػػػ "   ل ػػػػػل  عْ  ػ  " وأ ؿ 
  " ْ ل  اع  ف  مُ ػ"والػػ "اؿُ ع     ػ"الػػ ":   اع     ػ"لػػ (ٗ٘ٗ)
  "جلس ػ"كػػػػػػػػػػػػػػ ؼبػػػػػػػػػػػػػػ ّة   "   ل ػػػػػػػػػػػػػػعْ  ػ  "و( ٘٘ٗ)

"          رّدا ردّ ػ"كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ث ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ذي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ" 
"         شل ػ"وكػػػػػػػػػػػػػػػ "جو   ػ"وكػػػػػػػػػػػػػػػ "  ح  ػ"كػػػػػػػػػػػػػػػ
" لػػػػػػػػػػػػػػػ  "            غ اػ"كػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػاط ّاد   " عػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 
"    اال  ع ػػػػػػػػػػػ ػُ " أو - ػػػػػػػػػػػادر- "نػػػػػػػػػػػا     ع   ػ  " أو

             تقّل ػػػػػػػػػػػػػػػػا اقتضػػػػػػػػػػػػػػػػ  للػػػػػػػػػػػػػػػػاي والثػػػػػػػػػػػػػػػػاف
"   صه ػ"كػػػػػػػػػ " عي ػ"الػػػػػػػػػ وصػػػػػػػػػوتا   سػػػػػػػػػ ا  
"           جػػػػػػػػػػػػػػزال وزيػػػػػػػػػػػػػ ّ  ،األمػػػػػػػػػػػػػػ ُ  سه ػ"كػػػػػػػػػػػػػ
"        رضػػػػػػػػػػا"و "سخط  ػ"كػػػػػػػػػػ النقػػػػػػػػػػ  ق ا ػػػػػػػػػػ 

(               التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  قّ سػ)كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر 
(                  ذبّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذبّمػػػػػػػػػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػ" إصبػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
            التػػػػػػػػػػػػػػػػـز التػػػػػػػػػػػػػػػػا ذا وغال ػػػػػػػػػػػػػػػػا   (،إقامػػػػػػػػػػػػػػػػ 

         ا تتحػػػػػػػػا فبػػػػػػػػا الثػػػػػػػػاف تلػػػػػػػػو كسػػػػػػػػ  مػػػػػػػػع
(      تلملمػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػ ) :أمثػػػػػػػػػػػػػػاؿ ُب ي  ػػػػػػػػػػػػػع

         أّوال ال ثانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   مقيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   واجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
        عادلػػػػػػػػػػػػػ ْ  الّسػػػػػػػػػػػػػماع مػػػػػػػػػػػػػ ّ  مػػػػػػػػػػػػػا وغػػػػػػػػػػػػ 

                 "جلس ػ"كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽبيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ  ػ  "و

 دراالمص أبنية
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      اؼبػػػػػ ّ   التػػػػػا الػػػػػث ث ذي غػػػػػ  ُب( ٖ٘ٗ)
                    ْ "اػبم  ػ"كػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يئػػػػػػػػػػػػػػػػ     يػػػػػػػػػػػػػػػػ  وشػػػػػػػػػػػػػػػػاّ  .

. 
 

 مسائ :  ي 
 قياسي  و ظباعي  الث ث  الفع  م" اؼبصادر -ٔ
 :أوزاف عش ة القياسي  الث ثي  اؼبصادر -ٕ

   عال    ( ٜ   ػ ع  ف  ( ٘                    ػ ُع    (ٔ
   عال    ( ٓٔ ُ عاؿ  ( ٙ                     ػ ع     (ٕ
   ع ي   ( ٚ                   ُػُعوؿ   (ٖ
                  ُعول     ػُ ( ٛ                     ع اؿ   (ٗ

 (  عاؿ  ) وزف عل  مص ر  يكوف أف:  امتناع عل  األ عاؿ م" دؿ  يما الغال  -ٖ
 إ اقا   - أ   ،إ ا    – أىب: كبو     
 ( ػ ع  ف  ) عل  مص ر  يكوف أف: وتقّل  ح ك  عل  دؿ وما -ٗ

 جوالنا   – جاؿ طو انا ، – طاؼ: كبو
 (ُ عاؿ  ) عل  مص ر  يكوف أف: دا  عل  دؿ وما -٘

 زحارا   – زح  سعاال ، – سع : كبو
 (  ع ي    أو ُ عاؿ  ) عل  مص ر  يكوف أف: صوت عل  دؿ وما -ٙ

 صهي    – صه ,  نعا ا   - نع : كبو
 (  ع ي   ) عل  مص ر  يكوف أف: س  عل  دؿ وما -ٚ

 ذمي    – ذم  ،رحي    – رح : كبو
 (.  ع ال    ) عل  مص ر  يكوف أف:  خ    أو صناع  عل  دؿ وما -ٛ

 سفارة   – سف  ،ذبارة   – ذب  ،زراع    – زرع: كبو
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 أو(  ػ ْع   ) :مص ر   قياس ،اؼباكورة اؼبعاٍل م" معن عل  الفع  ي ؿّ  مل  إف -ٜ
 ( ػ ع ال   ) أو(  ُػُعول    ) أو(  ُػُعوؿ  ) أو(  ػ ع    )

  صاح   - ص  ،سهول   -سه  ،جلوسا  -جل  ،   حا  -  ح، نْص ا  -نص : كبو
 الع ب ع" النق  عل   ي  يُقتص  ظباع   هو ذل  خ ؼ عل  ُورد وما -ٓٔ

 ع ظ م    -عظ  ،ُشْك ا  -شك  ،ذ ا ا  -ذ   ،ر ضا  -رض  ،ُسْخطا  -سخط: كبو
  : وذل  قول 

"            رضػػػػػػا"و "سخط  ػ"كػػػػػػ النقػػػػػػ  ق ا ػػػػػػ ...  مضػػػػػػ  ؼبػػػػػػا ؿبالفػػػػػػا أتػػػػػػ  ومػػػػػػا( ٚٗٗ)
. 
 القياسي  اؼبصادر أ ني  يل  و يما ،قياس   مص ر  أح ؼ ث ث  الفع  ذباوز إذا -ٔٔ

 :الث ث   وؽ الفع  م"
 إ عاال   – أ  ع   (ٔ

 إك اما   – أكـ : كبو
 وتػ ْفعاال   و  ّعاال   وت فع ل     تفعي    –  ّع  (ٕ

 تك ارا  -كّ ر ،كّاا ا  -كّاب ،تزكي   -زّك  ،تق يسا  -قّ س: كبو
 و  يعاال   و  عاال   ُمفاع ل     –  اع  (ٖ

  قيتاال   – قات  ،د اعا   – دا ع، مقاتل    – قات : كبو
  انف عاال   – انفع  (ٗ

  انط قا   – انطل : كبو
  ا ت عاال   – ا تع  (٘

 اجتماعا   – اجتمع: كبو
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  ا ع  ال   – ا ع َ  (ٙ
 اضب ارا   – اضب ّ : كبو

  تفع     – تفّع  (ٚ
 تكّلما   – تكّل : كبو

  تفاُع    – تفاع  (ٛ
 تصاغُبا   – تصاحل: كبو

  تفْعُل    – تفعل  (ٜ
  ت ح جا   – ت ح ج: كبو

  استفعاال   – استفع  (ٓٔ
 استغفارا   – استغف : كبو

 ا عيعاال   – ا عْوع   (ٔٔ
 اخشيشانا   – اخشوش": كبو

  ا ع ّواال   – ا ع َوؿ (ٕٔ
 اعلّواطا   – اعلّوط: كبو

  ا عي ال   – ا عاؿَ  (ٖٔ
 اد يماما   – اد اـّ : كبو

 ا ع ْن ال   - ا عنل  (ٗٔ
 اح قباما   – اح قب : كبو

  ا ع ّ ال   – ا ع ل  َ  (٘ٔ
 اقشع ارا   – اقشع ّ : كبو
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   ػ ْعل ل     –  عل  (ٙٔ
  زلزل    – زلزؿ ،دح ج    – دح ج: كبو

 التا  و زيادة ،الث ث  للفع (  ػ ْعل    ) وزف عل  اؼب ّة مص ر: القياسي  اؼبصادر م" -ٕٔ
 .الث ث  غ  م"

   ض      – ض ب: كبو ، األوؿ
  إك ام    – أكـ : كبو ،والثاٍل

 للفع (   ْعل    ) وزف عل  اؽبيئ  ومص ر النوع مص ر: القياسي  اؼبصادر م" -ٖٔ
 الث ث  لغ  الصف  أو و اإلضا   الث ث 
لس    – جل : كبو ، األوؿ   ج 
ـ   أكـ : كبو ،والثاٍل  عظيما إك اما أكـ  ،م   ألا إك ا

 اؼبيم  اؼبص ر: القياسي  اؼبصادر وم" -ٗٔ
 ؿباوؼ واويا   مثاال   كاف إذا( م فع    ) أو( م فع    ) وزف عل  الث ث  وم" -

 الفا 
  م قت     – قت : كبو ،وؿأل ا

  موع  ا   – وع : كبو ،والثاٍل
 سباما   من  اؼبفعوؿ اس  كوزف الث ث  غ  م" ووزن  -

  ُمستغف  ا   – استغف  ،ُمقَ سا   – قّ س ،ُمك  ما   – أكـ : كبو
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 : قاؿ اؼبؤلف
   إذا  اعػػػػ    اسػػػػ  صػػػػ  " اع   ػ"كػػػػ( ٚ٘ٗ)
"   ْ ع ػػػ   "و " ُ ْلػػػعُ  ػ  " ُب قليػػػ  و ػػػو( ٛ٘ٗ)
(  أشػػػ ) :كبػػػو "فُ    ْعػػػ ػ  " "   ع ػػ ػْ أ  "و( ٜ٘ٗ)
"    ْ ع     ػ" ػػػػ "يػػػػ   ع     "و وىلأ "   ْعػػػػ ػ  "و( ٓٙٗ)
"    ْ ع ػػػػػػػ ػ  "و قليػػػػػػػ   يػػػػػػػ  "   ع ػػػػػػػ ػْ أ  "و( ٔٙٗ)
     اعػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػ  اؼبضػػػػػػػػػػػارع وزنػػػػػػػػػػػ ( ٕٙٗ)
   مطلقػػػػا األخػػػػ  متلػػػػوّ  كسػػػػ  مػػػػع( ٖٙٗ)
  انكسػ  كػاف مػا منػ   تح  وإف( ٗٙٗ)
  اطّػػػػ د الث ثػػػػ ّ  مفعػػػػوؿ اسػػػػ  وُب( ٘ٙٗ)
"       يػػػػػػػ   ع     " ذو عنػػػػػػػ  نقػػػػػػػ    ونػػػػػػػاب( ٙٙٗ)

. 

"        غااػ"كػػػػػػػػػػػػ يكػػػػػػػػػػػػوف ث ثػػػػػػػػػػػػ    ذي مػػػػػػػػػػػػ" 
"      عػػػػػػػػػػ " قياسػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  ،معػػػػػػػػػػّ   غػػػػػػػػػ 
(   األجهػػػػػػ ) :وكبػػػػػػو (،صػػػػػػ ياف) :وكبػػػػػػو

    صبػػػػػػػػػػ  والفعػػػػػػػػػػ  واعبميػػػػػػػػػػ  كالّضػػػػػػػػػػخ 
"         ْ ع ػػػػػػػػ ػ  " يغػػػػػػػػن قػػػػػػػػ  الفاعػػػػػػػػ  و سػػػػػػػػو 

(             اؼبواص ػ)كػػػػػػػػ الػػػػػػػػث ث ذي غػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ"
             سػػػػػػػػػػػػػػ قا قػػػػػػػػػػػػػػ  زائػػػػػػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػػػػػػي  وضػػػػػػػػػػػػػػ ّ 
(  اؼبنتظػػػػ ) :كمثػػػػ  مفعػػػػوؿ   اسػػػػ  صػػػػار
(     قصػػػػػػػ ) مػػػػػػػ" كػػػػػػػ ت   "مفعػػػػػػػوؿ  " زنػػػػػػػ 
(              كحيػػػػػػػػػ  –  ػػػػػػػػى أو –  تػػػػػػػػػاة) :كبػػػػػػػػو

. 
 

 مسائ :  ي 
 وزف " اع "، و و وزف عل     الث ث  جيئ الفع  م" الفاع  اس   نا  أري  إذا -ٔ

 أو الزما   كاف متع يا  " ػ ع   "  وزف عل  كاف  ع  لك  قياس 
  غاذ   – غاا ذا  ، – ذ   ضارب، – ض ب :كبو

 أيضا"  اع     " وزف عل  "  ع   " متع يا   قياس  وزف عل  الفع  كاف  إف -ٕ
 عامل -راك ، عل   –رك   :كبو

  والمفعولين الفاعلين أسماء أبنية
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 قلي "  اع     " وزف  إتيان  عل  "  ع   " الزما وزف عل  الفع  كاف وإف -ٖ
  سامل – سل  آم"، – أم" :كبو
 "أ ْػع  ُ "وزف "  ع   " أو " ػ ْع ُف" أو  عل  واألكث  -

  أ ش     – أ ش    ،   ط     –   ط    : كبو ، األوؿ
  ع ْطش افُ  – ع ط ش   :كبو ،والثاٍل
  أ ْجه  ُ  – ج ه    ، أ ْسو دُ  – س و د   :كبو ،والثال 

 أيضا  يقل"  اع " وزف عل  وزف " ػ ُع  "  إتيان  عل  الفع  كاف  إف -ٗ
  ح ام     – ضب ُ    :كبو
 " ػ ع    " أو" أ  ْػع  ُ "وزف " ػ ْع  " أو "  ع ْي  " أو  عل   األكث  -

  ض ْخ    – ض ُخ    :كبو ، األوؿ
  صب  ْي    – صب ُ    : كبو ،والثاٍل
  أ ْخض  ُ  – خ ُض   : كبو ،والثال 
    ط     –   ُط    :كبو ،وال ا ع

 زيادة  ع  من  اؼبضارع زن  أح ؼ ث ث  عل  الزائ  الفع  م" الفاع  اس  زن  -٘
 مطلقا   آخ   ق   ما ويكس  مضموم    ُب أول  اؼبي 
  ُمتعل    هو يتعل  - تعّل ، ُمقات    هو يقات  – قات  :كبو

 عل     أتي  أح ؼ ث ث  الزائ  عل  الفع  م" اؼبفعوؿ اس  ا ف  أردت  إف -ٙ
 مطلقا   آخ   ق   ما يفت   ولك" الفاع ، اس  وزف
 ، وُمنتظ   ُمنتظ    هو ينتظ  – انتظ  :كبو
 وُمقات   ُمقات    هو يقات  – قات    



 112 |   ألفية ابن مالكبدائع المسالك في توضيح 

 

 

 قياسا   مفعوؿ زن  عل     جيئ الث ث  الفع  م" اؼبفعوؿ اس   نا  أري  إذا -ٚ
  مقصود – قص  :كبو

 : وذل  قول 
(       قص ) م" ك ت   "مفعوؿ  " زن ...  اطّ د الث ث ّ  مفعوؿ اس  وُب( ٘ٙٗ)

. 
 السماع عل  يقتص  معنا  وذل  عل  ال الل  ُب "مفعوؿ"ع"  "  ع ْي "ينوب  -ٛ

 والتأني  التاك  ُب ومستعم 
 مكحوؿ :أي كحي ،  ى :كبو
  مكحول  :أي، كحي   تاة 
  ؾب وح :أي، ج ي  رج  
  ؾب وح  :أي، ج ي  ام أة 

 : وذل  قول 
(              كحي  –  ى أو –  تاة) :كبو...  "ي   ع     " ذو عن  نق    وناب( ٙٙٗ)

. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
 اعػػػػػػػػ   جػػػػػػػػ ّ  استحسػػػػػػػػ" ( صػػػػػػػػف ٚٙٗ)
غباضػػػػػػػػػػػػ   الـز مػػػػػػػػػػػػ" ( وصػػػػػػػػػػػػوغهاٛٙٗ)
اؼبعػػػػػػػػػّ     اعػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػ  ( وعمػػػػػػػػػ ٜٙٗ)
ؾبتنػػػػػػ    يػػػػػػ  تعمػػػػػػ  مػػػػػػا ( وسػػػػػػ  ٓٚٗ)
  "أؿ" مػػع -وجػػّ   وانصػػ  هبػػا  ػػار ع( ٔٚٗ)
وال        ،ؾبػػػػػػػػػػػػػػّ دا   أو مضػػػػػػػػػػػػػػا ا   ( هبػػػػػػػػػػػػػػإٚٗ)
ومػػػػػػػػػػػا            ،لتاليهػػػػػػػػػػػا إضػػػػػػػػػػػا     ( ومػػػػػػػػػػ"ٖٚٗ)

  . 

الفاعػػػػػػػػػػ      اسػػػػػػػػػػ  اؼبشػػػػػػػػػػ ه  هبػػػػػػػػػػا معػػػػػػػػػػن   
          (الظػػػػػػػػػا   صبيػػػػػػػػػ  ،القلػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػا  )ؾ

حػػػػػػػػػّ ا        قػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػاي اغبػػػػػػػػػ ّ  علػػػػػػػػػ  ؽبػػػػػػػػػا
وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ّي  ذا وكونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  اتصػػػػ  ومػػػػا "أؿ"، مصػػػػحوب -"أؿ"  ودوف
 خ  "أؿ" م" ظبا -"أؿ"  مع -هبا  ذب ر
وظبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                            ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعبواز  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مل

. 
 

 مسائ :  ي 
 وال واـ الث وت معن الفع  من  وقع م" عل  دؿ ما   : اؼبش ه  الصف  -ٔ

 ك َل  حس"، كبو:
 وجهن: م" الفاع  اس  اؼبش ه  الصف  أش ه  -ٕ

    قاـ وم" اغب ث عل  ي ؿ منهما ك   أف (ٔ
 واعبمع والتثني  واإل  اد والتأني  التاك  يق   منهما ك   أف (ٕ

 هبا  اعلها ج ّ  استحساف ع متها اؼبش ه  الصف  -ٖ
 قل   طا   واألص : القل ، طا   ؛وجه  حس" واألص : الوج ، حس" كبو:

 الفاعل باسم المشّبهة الّصفة
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 متع   ع  م" تصاغ ال ال ـز الفع  مص ر م" مشتق  اؼبش ه  الصف  -ٗ
 للحاؿ إال تكوف ال اؼبش ه  الصف  -٘

 أم  أو غ ا الوج  حس" زي  تقوؿ:   
 نوعن: عل  تكوف ث ث   ع  م" كان   إذا اؼبش ه  الصف  -ٙ

 اؼبضارع وازف ما (ٔ
  يها( قلي  )و اا القل  طا   كبو:

 الكث ( )و و يوازن  مل ما (ٕ
 الظا   صبي  كبو:

 اؼبضارع موازهنا وج  ث ث  غ  م" اؼبش ه  الصف  -ٚ
 اللساف منطل  كبو:

 منها: كث ة،  أوزاف ؽبا الث ث  م" اؼبش ه  الصف  -ٛ
 ش ْه    كبو:  ػ ْع  ، (٘  ح ز ف   كبو:   ع   ، (ٔ
 ْل   صُ  كبو:  ُػْع  ، (ٙ أ ْحو رُ  أ  ْػي ُ ، كبو: أ  ْػع ُ ، (ٕ
ُف، (ٖ ، (ٚ  ع ْطش افُ  كبو:  ػ ْع    ُشج اع   كبو:  ُػع اؿ 
، (ٛ    ط     كبو:  ػ ع   ، (ٗ  ج   اف   كبو:  ػ ع اؿ 

 اغبس" كبو: وال ـ،  األلف تكوف اؼبش ه  الصف  -ٜ
 حس" كبو: عنها، ؾب دة وتكوف

 أحواؿ: ست  ل  اؼبش ه  الصف  معموؿ -ٓٔ
  ػ"أؿ" يكوف أف (ٔ

 الوج  حس" الوج ، اغبس" كبو:
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 "أؿ"  ي  ؼبا مضا ا يكوف أف (ٕ
 األب وج  حس" األب، وج  اغبس" كبو:

 اؼبوصوؼ ضم  إىل مضا ا يكوف أف (ٖ
 وجه  حس"   ج  م رت وجه ، اغبس"  ال ج  م رت كبو:

 اؼبوصوؼ ضم  إىل مضاؼ إىل مضا ا يكوف أف (ٗ
 غ م  وج  حس"   ج  م رت غ م ، وج  اغبس"  ال ج  م رت كبو:

 اإلضا   دوف "أؿ" م" ؾب دا يكوف أف (٘
 أب وج  حس" أب، وج  اغبس" كبو:

 اإلضا  و  "أؿ" م" ؾب دا اؼبعموؿ يكوف أف (ٙ
 وجها حس" وجها، اغبس" كبو:

 حاالت: ث ث  إع ا   ُب اؼبش ه  الصف  معموؿ -ٔٔ
 الفاعلي  عل  ال  ع (ٔ

 وجه  حس"   ج  م رت كبو:
 مع    كاف  إف     اؼبفعوؿ التش ي  عل  النص  (ٕ

 وجه  حس" أو الوج  حس"   ج  م رت كبو:
 نك ة كاف  إف التمييز عل  أو

 وجها حس"   ج  م رت كبو:
 اإلضا   عل  اعب  (ٖ

 الوج  حس"   ج  م رت كبو:
 اؼبوصوؼ  ضم  اتصال  م" وال   عليها، اؼبش ه  الصف  معموؿ يتق ـ ال -ٕٔ
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 وجه  حس" زي  كبو: لفظا، إما -
  و أي: الوج ، حس"   ج  م رت كبو: معن، أو -

 س   ُب تعم  اؼبش ه  الصف  -ٖٔ
 وجه  حس" زي  كبو:
 عم ا حس" زي  تقوؿ:    أجن ، ُب تعم  وال

 : وذل  قول 
ؾبتنػػػػػ          يػػػػػ  تعمػػػػػ  مػػػػػا ( وسػػػػػ  ٓٚٗ)

وجػػػػػػػػػػػػػ                                          سػػػػػػػػػػػػػ  ّي  ذا وكونػػػػػػػػػػػػػ  ... ذ
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
  تعّج ػػػػا مػػػػا  عػػػػ  انطػػػػ  "   ع   ػْ أ  ػ" ػػػػ( ٗٚٗ)
    ماػ)كػػػػػػػػ انصػػػػػػػػ ّن  "   ع ػػػػػػػػ ػْ أ  " وتلػػػػػػػػو( ٘ٚٗ)
   اسػػت   تعّج ػػ  منػػ  مػػا وحػػاؼ( ٙٚٗ)
    لزمػػػػػػػا قػػػػػػػ ما   الفعلػػػػػػػن كػػػػػػػ  وُب( ٚٚٗ)
   صػػ ّ ا، ،ثػػ ث   ذي مػػ": وصػػغهما( ٛٚٗ)
 )أشه ( يضا   وصف   ذي وغ ( ٜٚٗ)
ػأ  ) أو (د     ْشػأ  )و( ٓٛٗ)   شػ ههما أو ( َ ش 
   ينتصػػػػػػ   عػػػػػػ  العػػػػػػادـ ومصػػػػػػ ر( ٔٛٗ)
    ذكػػػػ  مػػػػا لغػػػػ  احكػػػػ  و النّػػػػ ور( ٕٛٗ)
   يقػػػػػػّ ما لػػػػػػ" ال ػػػػػػاب  ػػػػػػاا و عػػػػػػ ( ٖٛٗ)
      جػػػػػػ ّ  حبػػػػػػ ؼ وأ  ظػػػػػػ ؼ   ل صػػػػػػو ( ٗٛٗ)

. 

  ػػػػػػػػػػػػػػػا          ؾبػػػػػػػػػػػػػػ ور   " ْ ع   ْ أ  ػ" ػػػػػػػػػػػػػػ جػػػػػػػػػػػػػػ   أو 
(           هبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽ ،خليلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أوَب
    يضػػػػػػ  معنػػػػػػا  اغبػػػػػػاؼ عنػػػػػػ  كػػػػػػاف إف

             حتمػػػػػػػػػػػػػػػػػا حبكػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػػػػػػػػػّ ؼ   منػػػػػػػػػػػػػػػػػع
      انتفػػػػػػػػػػػا ذي غػػػػػػػػػػػ  ،ًبّ  ، ضػػػػػػػػػػػ  قا ػػػػػػػػػػػ 
"             ْعػػػػػػػػػػػػػػػػ ػُ " سػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  سػػػػػػػػػػػػػػػػال    وغػػػػػػػػػػػػػػػ 
     عػػػػػػػػػ ما الّشػػػػػػػػػ وط  عػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا ىبلػػػػػػػػػف
         هبػػػػػػػػػػػ   ال ػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػ ّ  " ْ ع ػػػػػػػػػػػ ْ أ  " و عػػػػػػػػػػ 

       أثػػػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػاي علػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػ  وال
             الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ووصػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ،معمولػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
             اسػػػػػػػػػػتق  ذاؾ ُب واػبلػػػػػػػػػػف ،مسػػػػػػػػػػتعم   

. 
 

 مسائ :  ي 
التعج   و: حال  قل ّي  منشؤ ا استعظاـ  ع  ظا   اؼبزيّ   زيادة  ي  خف   -ٔ

 س  ها
  :التعج  نوعاف -ٕ

 التعجب
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و اا مستحي  عل  ، اؼبتعَج  أف يكوف صادرا  ع" خفا  األس اب عل  (ٔ
  ا، ألف ا ال ىبف  علي  ش  

و اا  و ، أف يكوف س    خ وج الش   ع" نظائ   مع العل   اؼبتعَج  (ٕ
  الثا    تعاىل

  التعج  ل  صيغتاف: ظباعي  و قياسي  -ٖ
 السماعي  ل  صي  كث ة واردة ُب الكتاب والسن  ولساف الع ب غ  ُم َوب  -

 ،النحوؽبا ُب 
 [ٕٛ: ال ق ة]﴾كيف تكف وف  ا وكنت  أمواتا  أحياك ﴿  م" الكتاب قول  تعاىل:

 "س حاف ا إف اؼبؤم" ال ينج : "وم" السن  ح ي 
 وم" ك ـ الع ب قوؽب : لّل  درّ   ارسا  

 : والقياسي  صيغتاف -
 ،  !ما أ ع    زي ا   :إح انبا

 !وما أ ضل  وما أعلم  كبو: ما أحس" زي ا   
 ػ)ما( م ت أ دبعن: ش   عظي ، و)أ ع (  ع  ماض و اعل  ضم  

يعود إىل )ما( واالس  اؼبنصوب اؼبتعج  من   مستر  ي  وجو ا
 (مفعوؿ   ، واعبمل  خَب )ما

 !أ عْ   زي  :والصيغ  الثاني 
 !كبو : أحس"  زي  وأكـ     
 ػ)أ ع (  ع  لفظ  لفظ األم  معنا  التعج  ولي   ي  ضم ،  

 و) زي (  اعل 
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  : أحس" زي  ، أي: صار ذا حس"!(وأص  قول  )أحس"  زي  
 كبو: أورؽ الشج ،  
 زي ت  ٍب ُغّ ْت صيغت  إىل صيغ  األم   ق   إسناد  إىل الظا   

  ال ا  ُب الفاع 
  هبوز حاؼ اؼبتعج  من  إذا دؿ علي  دلي  -ٗ

ـَ عم و دمعها ق  رب كقوؿ الش  اعم و وما كاف أصَب   كا   عل ** ار اع : أر  أ
 !والتق ي : وما كاف أصَب ا

 : وأ ص  هب -وا أعل - والتق ي ، [ٖٛ: م َل]﴾أظبع هب  وأ ص ﴿ وقول  تعاىل :
 : وذل  قول 

      يض  معنا  اغباؼ عن  كاف إف...  است   تعّج   من  ما وحاؼ( ٙٚٗ)
. 
اؼباض ، وال م" )أ ْ ع ْ ( ال يتص ؼ  ع  التعج     يستعم  م" )أ  ْػع   ( غ   -٘

  و اا فبا ال خ ؼ  ي ، غ  األم 
 : وذل  قول 

                  حتما حبك  تصّ ؼ   منع...  لزما ق ما   الفعلن ك  وُب( ٚٚٗ)
. 
 : يشرط ُب الفع  الاي يصاغ من   ع  التعج  ش وط س ع  -ٙ

 أف يكوف ث ثيا   (ٔ
 أف يكوف متص  ا   (ٕ
  للمفاضل أف يكوف معنا  قا    (ٖ
 أف يكوف تاما   (ٗ
  أف يكوف مث تا غ  منف  (٘
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 (الوصف من  عل  )أ ع  ُ  أف ال يكوف (ٙ
  أف ال يكوف م نيا للمفعوؿ (ٚ

 : وذل  قول 
 انتفػػػا ذي غػػػ  ،ًبّ  ، ضػػػ  قا ػػػ ...  ،صػػػّ  ا ،ثػػػ ث   ذي :مػػػ" وصػػػغهما( ٛٚٗ)
"          ْعػػػػ ػُ " سػػػػ ي  سػػػػال    وغػػػػ ...  (أشػػػػه ) يضػػػػا   وصػػػػف   ذي وغػػػػ ( ٜٚٗ)

. 
يُتوَص  إىل التعج  م" األ عاؿ الت مل تستكم  الش وط  ػ)أ ْش  ْد( وكبو ،  -ٚ

وينص  مص ر ذل  الفع   ع  )أ  ْػع   ( مفعوال، وهبّ   ع   و ػ)أشَ ( وكبو ،
  )أ ع ْ (  ال ا 

 !ما أشّ  دح جت   واستخ اج !، أش ْد   ح جت  واستخ اج  :كبو
  !أشّ  ضب ت !، أش ْد حبم ت ما ، !ما أق   عور !، أق    عور  

إذا ُورد  نا   ع  التعج  م" الفع  العادـ الش وط وال يتوّص   ػ)أش ْد( أو  -ٛ
 ،وال يقاس علي  )أشّ ( ُحك   ن ور 

 "ما أخص   !، م" "اُخُتص   :كقوؽب 
  "ما أضبق !، م" "ضب  "،  هو "أ ضْب  ُ  
  "ما أ عسا !، م" "عس  

  تعج  علي ال هبوز تق َل معموؿ  ع  ال -ٜ
 !   تقوؿ: زي ا  ما أحس" !، وال: ما زي ا  أحس" !، وال:  زي  أحس"ْ 

  هب  وص  اؼبعموؿ  فع  التعج  -ٓٔ
 !   تقوؿ: ما أحس"  ال ر    معطي  
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اختلف النحاة ُب جواز الفص   ن  ع  التعج  ومعمول   الظ ؼ أو اعبار  -ٔٔ
  اؼبشهور جواز ، واجمل ور، 

خ  ا  الظ ؼ أو اجمل ور حب ؼ اعب   فع  التعج ،وذل   ش ط: أف يتعل  
  لألخفش واؼبَبّد وم" وا قهما
 !، ما أحس" ُب اؽبيجا  لقا   ا!تقوؿ: ما أصب  ليل   التّ  ال  ر  

 : وذل  قول 
        استق  ذاؾ ُب واػبلف ،مستعم   ...  ج ّ  حب ؼ وأ  ظ ؼ   ل صو ( ٗٛٗ)

. 
اعب  غ  متعلقن  فع  التعج  امتنع الفص   إف كاف الظ ؼ أو اجمل ور حب ؼ  -ٕٔ

 هبما اتفاقا
 !والصحي : ما أحس" جالسا عن ؾ ،   تقوؿ: ما أحس" عن ؾ جالسا!

 !والصحي : ما أحس" مارّا  زي     ،وال تقوؿ: ما أحس"   زي  مارًّا!
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 : قاؿ اؼبؤلف
:    متصػػػػػػػػػػػػػػػػػّ  ن غػػػػػػػػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف (٘ٛٗ)
  ؼبػػػػػػػا مضػػػػػػػا ن أو "،أؿ" ( مقػػػػػػػارٍلٙٛٗ)
    يفّسػػػػػػػػػػػػػػػػ   مضػػػػػػػػػػػػػػػػم ا   ( وي  عػػػػػػػػػػػػػػػػافٚٛٗ)
    ظهػػػػػػػػػػػ  و اعػػػػػػػػػػػ    سبييػػػػػػػػػػػز   ( وصبػػػػػػػػػػػعٛٛٗ)
،  اعػػػػػػػػ  :وقيػػػػػػػػ  ،فبيّػػػػػػػػػزّ  "مػػػػػػػػا"( وٜٛٗ)
 م تػػػػػ ا  عػػػػػ  اؼبخصػػػػػوص ( ويػػػػػاك ٜٓٗ)
 كفػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػػع  يقػػػػػػػػػّ ـ ( وإفٜٔٗ)
 " عػ " واجعػ  "سػا "، كػ" ئ ": واجع ( ٕٜٗ)

  "ذا" الفاعػ : "ح ّػاا"، "نع ": ومث ( ٖٜٗ)
 ال كاف، أيا   اؼبخصوص "ذا" وأّوؿ (ٜٗٗ)
  جػ ّ  أو  ػػ"حّ "، ار ػع "ذا" سو  وما (ٜ٘ٗ)

. 

اظبػػػػػػػػػػػن                       را عػػػػػػػػػػػاف "، ػػػػػػػػػػػئ "و "نعػػػػػػػػػػػ " 
               (الك مػػػػػػػػػػػػػا عقػػػػػػػػػػػػػ  نع ػ)كػػػػػػػػػػػػػ قارهنمػػػػػػػػػػػػا
                     (معشػػػػػػػػػػػػػػػػ   قومػػػػػػػػػػػػػػػػا   نع ػ)كػػػػػػػػػػػػػػػػ فبيّػػػػػػػػػػػػػػػػػزّ 
اشػػػػػػػػػػػته                 قػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػنه  خػػػػػػػػػػػ ؼّ   يػػػػػػػػػػػ 
                 "الفاضػػػػػػػ  يقػػػػػػػوؿ مػػػػػػػا نعػػػػػػػ " :كبػػػػػػػو ُب
أ ػػػػػػػػػػػ ا             ي ػػػػػػػػػػػ و لػػػػػػػػػػػي  اسػػػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػػػَب أو

             "واؼبقتفػػػػػػػػػػػػ  اؼبقتػػػػػػػػػػػن نعػػػػػػػػػػػػ  العل ػ"كػػػػػػػػػػػ
  مسػػػػػػػػػػج       "نع ػ"كػػػػػػػػػػ ث ثػػػػػػػػػػ    ذي مػػػػػػػػػػ"
              (ح ّػػػػػػػػػػػػاا ال) : قػػػػػػػػػػػػ  ذّمػػػػػػػػػػػػا   تػػػػػػػػػػػػ د وإف

       اؼبػػػػػػػػث  يضػػػػػػػػا    هػػػػػػػػو "؛ذاػ" ػػػػػػػػ تعػػػػػػػ ؿ
        كثػػػػػػػػ  اغبػػػػػػػػا انضػػػػػػػػماـ "ذا" ودوف  ال ػػػػػػػػا،

. 
 

 مسائ :  ي 
 الساكن  التأني  تا  دخوؿ   لي   ع ف و ئ  نع  أف النحوين صبهور ما   -ٔ

 عليهما
 دع  اؼب أة و ئس   ن  اؼب أة نعم : كبو

 مجراهما جرى وما وبئس نِْعم  
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 ح ؼ   خوؿ واواست ل اظباف أهنما إىل الف ا  ومنه  الكو ين م" ع اصب وذ  
  عليهما اعب 
 الع   ئ  عل   الس نع :  عضه  قوؿ ُب

  الول   نع     ما وا: اآلخ  وقوؿ
 :  قول  اعبمهور قوؿ مال  ا " ورج 

                  اظبػػػػػػػػػػػن را عػػػػػػػػػػػاف "، ػػػػػػػػػػػئ "و "نعػػػػػػػػػػػ "...  :متصػػػػػػػػػػػّ  ن غػػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػػ ف (٘ٛٗ)
. 
 لفاعلن عاف ر  جام اف ونبا الاـ أ عاؿ م" " ئ "و اؼب ح أ عاؿ م" "نع " -ٕ

 اعبنسي  (أؿػ)  مع  ن
  [ٜٕ: الكهف]﴾بالش ا  ئ ﴿و [ٖ: ص]﴾الع   نع ﴿: كبو
 قارهنا ما إىل  اإلضا   أو
  [ٜٕ: النح ]﴾اؼبتكَبي"  و ثم  ل ئ ﴿؛ [ٖ: النح ]﴾اؼبتقن دار ولنع ﴿: كبو
 قارهنا ؼبا مضاؼ إىل أو

 مكاب غ  القـو  أخ ا "  نع :  كقول 
  تمييز مفس ي" مستري" مضم ي" أو
 [ٓ٘: الكهف]﴾  ال للظاؼبن  ئ ﴿: كبو
 نائ   تع  مل ـ    ام  ا نع : وقول 

 وأخواهتا "نع " ُب الظا   والفاع  التمييز  ن اعبمع جواز ُب النحاة اختلف -ٖ
 الظا   الفاع  التمييز  ن هبمع أف عل  رس اوالف الس اج وا " اؼبَبد  أجاز -

  ال  لو  ن   تاة   الفتاة نع : الشار كقوؿ
 مطلقا والس اُب سي وي  ومنع  -



 124 |   ألفية ابن مالكبدائع المسالك في توضيح 

 

 

 اعبمع جاز الفاع  عل  ائ ةز   ائ ة التمييز أ اد إف:  قاؿ  عضه  و ص  -
  ينهما
 زي   ارسا ال ج  نع : كبو

    وإال -
 زي  رج  ال ج  نع : كبو

 اتفاقا التمييز و ن  ين  اعبمع جاز مضم ا الفاع  كاف  إف -
 زي  رج  نع : كبو

  و ئسما انعمّ  أو ما نع :  تقوؿ و ئ  نع   ع  "ما" تقع -ٗ
 :أنواع ث ث  عل  و  
  ،ش   "ما"  ع  يقع مل (ٔ

 :قوالف  يها  للنحاة
 ،  اع   ه  تام  مع     ا  "ما" أف: أح نبا

  نعما عليا صادق : كبو
  سبييز  ه  تام  نك ة "ما" أف: الثاٍل القوؿ
   ئسما خال ا رأي : كبو

 صبل  ش   وال صبل  لي  :أي ،مف د اس  ما  ع  وقع (ٕ
 :أقواؿ ث ث   يها نحاةل ل

  اع   ه  تام  مع    أهنا: األوؿ
ق ػَٰ    تُ ُ وا إ ف﴿: تعاىل قول  كبو ی     ن ع َما ٱلَص  

  [ٕٔٚ ال ق ة]﴾  
 الاـ أو  اؼب ح اؼبخصوص  و  ع  ا الاي واس 
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  اؼب ح اؼبخصوص  و  ع  ا الاي س االو  سبييز  ه  تام  نك ة أهنا: الثاٍل
 الاـ أو
    واح ة كلم  اعبميع  صار "و ئ  نع " مع رك   ق  "ما" أف: الثال 

  اع  يليها الاي س الوا ،الاـ أو اؼب ح إلنشا  ماض   ع 
   علي  صبل  "ما"  ع  وقع (ٖ

 :أقواؿ أر ع   يها لنحاةل 
 ؿب  ال  ع  ا واعبمل  الفاعلي  عل  ر ع موضع ُب مع    موصول  أهنا: األوؿ
 صل  ؽبا
 ۦ      ٱشتػ   وا   ئس م ا﴿و [ٛ٘: النسا ]﴾   يعظك  نعما﴿: تعاىل قول  كبو

  [ٜٓ ال ق ة:]﴾أ نُفس ُه 
 وذل  ؽبا صف   ع  ا واعبمل  التمييز عل  نص  موضع ُب نك ة أهنا: الثاٍل
 أو  اؼب ح ؼبخصوص صف  اعبمل  أو والفارس  والزجاج األخفش أ ر 

 ؿباوؼ الاـ
 موصوؿ اس  و   ـا ال أو  اؼباح اؼبخصوص     ا  "ما" أف: الثال 

 والف ا  الكسائ  قوؿ و اا  ، ي مستر ضم  والفاع 
 مامنه لواح   اع     العم  ع" " ئ  أو نع ػ"ل كا    ا  "ما" أف: ال ا ع

 الاـ أو  اؼب ح اؼبخصوص  و م  وع اس  و اعلهما "و ئ  نع "  ع  ياك  -٘
 عم و رج  و ئ  زي  رج  نع ؛ عم و ال ج  و ئ  زي  ال ج  نع : كبو
 :رافو مشه وجهاف إع ا   وُب

 عن  خَب  ق ل مل اعبو  أم ت  أن  :األوؿ
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 عم و و و زي   و :والتق ي  ،وجو ا ؿباوؼ إم ت  خَب أن  :الثاٍل
  !تنبيه
 اؼبامـو وعم و اؼبم وح زي  :ي  والتق ،ؿباوؼ خَب  أم ت   و :وقي 

 أم ت   نو ك  يتعن اؼبخصوص يتق ـ ق  -ٙ
 ال ج  نع  زي : كبو

  يحاؼ  اؼبخصوص  شعي ما يتق ـ ق  -ٚ
غثا   ي   ؾ   و ُخا ﴿: تعاىل قول  كبو ن   و ال   ۦ        ٱض  ب ض   ن ع    ص ا   ا و ج  ن ػَٰ ُ  إ نَا رب 

 وبأي الع   نع  :أي ،[ٗٗ :ص]﴾أ َواب إ نَ ُ  ٱلع   ُ 
 " ئ " استعماؿ الاـ ُب "سا " تستعم  -ٛ

  زي  رج  سا  ،زي  ال ج  سا : كبو
 :إع اهبا ُب واختلف "،زي  ا اح ال" الاـ ُب "زي  ا ا"ح اؼب ح ُب يقاؿ -ٜ

 أف إىل مال  ا "  واختار  خ وؼ وا "    اف وا " الفارس  عل  أ و  ا   -
 أم ت  يكوف أف  جوز اؼبخصوص وأما ، اع  "ذا"و ماض  ع  " ّ "ح

 زي   و  :تق ي  و  ؿباوؼ إ ت ؼب خَبا يكوف أف وجوز ،خَب ق ل   واعبمل 
 أف إىل رو عصف ا " واختار  اللخم   شاـ وا " الس اج وا " اؼبَبد وذ   -

 أم ت  واؼبخصوص مق ـ خَب أو خَب  واؼبخصوص أم ت  و و اس  ا"ا"ح 
 واح ا اظبا اوجعلت "ذا" مع " ّ "ح   ك   خ ؤ م
 ، اعل  "زي "و ،ماض  ع  ا" ا"ح أف إىل درستوي  ا " منه  قـو وذ   -

 (  ااأضعف اؼب و اا)  ع  اوجعلت "ذا" مع " ّ "ح   ك  
  تاك الو  اإل  اد يلـز    ،اؼبخصوص لتغ  "ذا" تغ  ال -ٓٔ
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  اؽبن اف ا احو  الزي اف ا ا، ح ن  ا احو  زي  ا اح: تقوؿ
  اؽبن وف ا احو  الزي وف ا اح      
 : وجهاف  ي  جاز األظبا  م" "ذا" غ  " ّ "ح  ع  وقع إذا -ٔٔ

 زي   ح: كبو "، ػ"ح  ال  ع (ٔ
  زي   ح: كبو "،زائ ة  ا ػ"  واعبار (ٕ

  ا اغب  ت  وج  "ذا" " ّ "ح  ع  وقع إذا -ٕٔ
 ذا  ّ ح : تقوؿ
  و تحها ا اغب ض  جاز "ذا" غ   ع  ا وقع وإف
 زي   ّ حُ و  زي   ّ ح   :تقوؿ
 : قول  وذل 

 كث  اغبا انضماـ "ذا" ودوف  ال ا،...   ج ّ  أو  ػ"حّ "، ار ع "ذا" سو  وما (ٜ٘ٗ)
 "    عُ  ػ  " وزف عل  ؾب د ث ث   ع  ك  "و ئ  نع " يؾب   يهب   ق  -ٖٔ

 التعج   ع  من  ي ن ألف صاغبا يكوف أف :ش ط عل 
 عم و ال ج      ُ خ   ،زي  ال ج     هُ  ػ  : كبو

  !تنبيه
 إلي  حولت  "   عُ  ػ  " وزف عل  األص  ُب يك" مل  إف

 : قول  وذل 
مسج      كػ"نع " ث ث    ذي م"...  " ع " واجع  "سا "، كػ" ئ ": واجع ( ٕٜٗ)

. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
  للتعجػػػػ  منػػػػ  مصػػػوغ   مػػػػ" صػػػ ( ٜٙٗ)
   وصػػػػػػػػػػ  تعّجػػػػػػػػػػ    إىل  ػػػػػػػػػػ  ومػػػػػػػػػا( ٜٚٗ)
  أ ػػػػػػ ا صػػػػػػل  التفضػػػػػػي  "أ عػػػػػػ "و( ٜٛٗ)
  جػػػػػػػّ دا أو ،يضػػػػػػػف ؼبنكػػػػػػػور   وإف( ٜٜٗ)
  ؼبع  ػػػػػػػ  ومػػػػػػػا ،ط ػػػػػػػ ّ  "أؿ" وتلػػػػػػػوُ ( ٓٓ٘)
 وإف "،مػػ"" معػػن نويػػ  إذا  ػػاا( ٔٓ٘)
 مسػػػتفهما "مػػػ""  تلػػػو تكػػػ" وإف( ٕٓ٘)
 ولػ   خػ (، أنػ  فّب") :كمث ( ٖٓ٘)
   ومػػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػػزر، الظػػػػػػػػػػا   ور عػػػػػػػػػػ ( ٗٓ٘)
    ر يػػػ  مػػػ" النّػػػاس ُب تػػػ   ل"ػ)كػػػ( ٘ٓ٘)

. 

     أيب اللػػػػػػػػػػػػا وأب ،للتفضػػػػػػػػػػػػي  "أ عػػػػػػػػػػػػ " 
               صػػػػػػػػػػػػػػػػ  التفضػػػػػػػػػػػػػػػػي  اىل  ػػػػػػػػػػػػػػػػ  ؼبػػػػػػػػػػػػػػػػانع  
              جػػػػػػػػػػّ دا إف "م"ػ" ػػػػػػػػػػ لفظػػػػػػػػػػا   أو تقػػػػػػػػػػ ي ا  
                  يوّحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا وأف ،تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاك ا   ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـز
        مع  ػػػػػػػ  ذي عػػػػػػػ" وجهػػػػػػػن ذو أضػػػػػػػيف

           قػػػػػػػػػػ ف  ػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػا ط ػػػػػػػػػػ   هػػػػػػػػػػو تنػػػػػػػػػػو مل
               مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ ما أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا   كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ"  لهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
                وردا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرا التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َل إخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
                    ث تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا    عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    عاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

            (الّصػػػػػػػػػػػػػّ ي  مػػػػػػػػػػػػ" الفضػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػ  أوىل
. 

 

 مسائ :  ي 
  فص ُب اشركا شيئن أف عل  لت ؿ الفع  م" تؤخا صغ   و التفضي  اس  -ٔ

  يها اآلخ  عل  أح نبا وزاد
 سعي  م" أعل  خلي : كبو

  عل  ومؤنث  أ ع : و   واح  وزف التفضي  الس  -ٕ

 التفضيل أفعل
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 وكَب  أكَب ؛و ضل  أ ض : كبو
 وح  وش  خ : و   كلمات ث ث ُب( أ ع ) نبزة حا   وق 

  ع   نا  امتنع وما. منها التعج  هبوز الت األ عاؿ م" التفضي  اس  يصاغ -ٖ
 من  التفضي  اس   نا  امتنع من  التعج 

 ُب    يتوص  دبا الش وط تستكم  مل الت األ عاؿ م" التفضي  إىل يتوص  أن  -ٗ
 و ا نا مفعوال" أش "  ع  التعج   اب ُب ينتص  اؼبص ر لك" التعج 
 سبييزا ينتص 
 !استخ اج  أش  ما: التعج  ُب تقوؿ
 زي  م" استخ اجا أش   و: التفضي  ُب وتقوؿ

 :حاالت أر ع ل  التفضي  اس  -٘
 واإلضا   أؿ م" ذب د  (ٔ
  أؿ اقران  (ٕ
 نك ة إىل إضا ت  (ٖ
 مع    إىل إضا ت  (ٗ

 :حكماف ل   يج  واإلضا   أؿ م" ذب د  إذا -ٙ
 دائما ماك ا مف دا يكوف أف (ٔ
 للمفضوؿ جارة دب"  ع   ؤت ي أف (ٕ

  ن  م" أ ض   ام  ،سعي  م" أ ض  خال : كبو
  اتن م" أ ض  اجملته تاف، وخال  سعي  م" أ ض  الزي اف   

 اعبا  ت م" أ ض  اؼبتعلمات، القاع ي" م" أ ض  اجملا  وف         
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 !تنبيه
 :أي ؛[ٚٔ :األعل ]﴾و أ  ق  َٰ   خ   و ٱلػ  اخ   ةُ ﴿: تعاىل كقول  ،مق رة" م"" تكوف وق 
 منها وأ ق  ال نيا اغبياة م" خ 
 و أ ع ز   م اال م ن    أ كثػ  ُ  أ ن ا﴿ :تعاىل قول  ُب وحا ها اث اهتا اجتمع وق 
 من  وأعز :أي ؛[ٖٗ :الكهف]﴾نػ ف  ا

 : حكماف ل   يج  "أؿػ"  اقراف إذا -ٚ
 موصو   مطا قا يكوف أف (ٔ
 دب" مع  يؤت  أال (ٕ

  ،الفضل   ن  ،األ ض  زي : كبو
  ،الفضلياف اؽبن اف ،األض ف الزي اف   
 الفض  أو الفضليات اؽبن ات ،األ ضلوف الزي وف   

 : حكماف ل   يج  نك ة إىل أضيف إذا -ٛ
 واإل  اد التاك  (ٔ
 دب" وصل  امتناع (ٕ

  اؼبفض  يطا   أف إلي  اؼبضاؼ ُب ويلـز
  ،رجلن أ ض  الزي اف ،ام أة أ ض   ن  ،رج  أ ض  زي : كبو
 نسا  أ ض  اؽبن ات ،رجاؿ أ ض  الزي وف ،ام أتن أ ض  اؽبن اف   

 :وجهاف ول  دب" وصل  امتناع مع    إىل أضيف إذا -ٜ
 نك ة إىل كاؼبضاؼ ، وتاك   إ  اد  (ٔ

  ،اؼب أة أ ض   ن  ،ال ج  أ ض  زي : كبو
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  ،اؼب أتن أ ض  اؽبن اف ،ال جلن أ ض  الزي اف     
 النسا  أ ض  اؽبن ات ،ال جاؿ أ ض  الزي وف     

 "أؿػ"  كاؼبقرف ،وتأنيثا وتاك ا وصبعا وتثني  إ  ادا ق ل  ؼبا مطا ق  (ٕ
  ،النسا   ضل   ن  ،القـو أ ض  عل : كبو
  ،النسا   ضليا اؽبن اف ،القـو أ ض  العلياف     
 النسا   ضليات اؽبن ات ،القـو أ ضلو العليوف     

 إىل مضا ا أو استفهاما اجمل ور كاف إف علي  وؾب ور ا" م"" تق َل هب  -ٓٔ
 اإلستفهاـ

 ؟أ ض  فب" أن : كبو ،األوؿ
 ؟أ ض  م" غ ـ م" أن : كبو ،والثاٍل
 اإلستفهاـ غ  ُب شاوذا التق َل ورد وق 

 أطي  من  وزودت ما     حالن جن...  وزودت وسه  أ   لنا  قال : الشاع  كقوؿ
 : قول  وذل 

               مقػػػػػػػػّ ما أ ػػػػػػػػ ا   كػػػػػػػػ"  لهمػػػػػػػػا ... مسػػػػػػػػتفهما "مػػػػػػػػ""  تلػػػػػػػػو تكػػػػػػػػ" وإف( ٕٓ٘)
                وردا نػػػػػػػزرا التقػػػػػػػ َل إخ ػػػػػػػار ... ولػػػػػػػ   خػػػػػػػ (، أنػػػػػػػ  فبّػػػػػػػ") :كمثػػػػػػػ ( ٖٓ٘)

. 
 لغ  ك  ُب ل   اع  أن  عل  اؼبستر الضم  التفضي  اس  ي  ع -ٔٔ

  و :أي ،عم و م" أ ض  زي : كبو
 قليل  لغ  ُب الفاعلي  عل  الظا   واالس  اؼبنفص  الضم  التفضي  اس  ي  ع -ٕٔ

 الكح  مسأل  ُب وذل 
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 تفضي   اس  موصوؼ جن  اس   ع   نف  الك ـ ُب يكوف أف: وضا طها -
  اعت اري" نفس  عل  مفض  اس   ع  
 زي  عن ُب من  الكح  عين  ُب أحس" رج  رأي  ما: كبو

 وق " رج : "و و جن  اس  و ع   ،رأي  ما: و و ،نف   ي   نا  الك ـ -
 مفضل  لفظ  التفضي  اس  و ع  ،التفضي  اس  و  " أحس""  لفظ  وصف
 ُب أن  و اعت ار كح  أن   اعت ار" الكح " لفظ  و    اعت اري" نفسها عل 
 زي  عن

 *زي  عن ُب ألن  حسن  وزاد كح  ألن  ،حس" الكح  أف :واؼبعن -
 النح  شج  ُب من  األك  شب   ُب ألا شج ا غ س  ما: اآلخ  ومثاؿ

 كون   اعت ار  و"  اعت اري"" معن ُب النحاة عن  واؼبشهور ،شاذ قوؿ و اا( *)
 مفضوؿ غ   عن ُب كون  و اعت ار ، اض  زي  عن ُب

 ال جاؿ م" غ   عن ُب نفس  م" أحس" زي  عن ُب الكح  أف: واؼبعن
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 : قاؿ اؼبؤلف
 األوؿ األظبػػػػا  اإلعػػػػ اب ُب يت ػػػػعُ ( ٙٓ٘)
  سػػػػػػػ   مػػػػػػػا مػػػػػػػت    تػػػػػػػا عّ   الّنعػػػػػػػ ( ٚٓ٘)
 مػػػػا والتنكػػػ  التع يػػػف ُب ولػػػيعط( ٛٓ٘)
 أو والتػػػاك  التوحيػػػ  لػػػ   و ػػػو( ٜٓ٘)
( دبشػػػت    وانعػػػ ( ٓٔ٘)  و)ذرب( كػػػػػ)صع  
       منكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا   ُبملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ونعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا( ٔٔ٘)
 الطلػػػػػ  ذات إيقػػػػػاع  نػػػػػا وامنػػػػػع( ٕٔ٘)
      كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا   دبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر   ونعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا( ٖٔ٘)
  اختلػػػػػف إذا واحػػػػػ    غػػػػػ  ونعػػػػػ ( ٗٔ٘)
  معػػػػػن وحيػػػػػ ي معمػػػػػويل ونعػػػػػ ( ٘ٔ٘)
 تلػػػػػػ  وقػػػػػػ  كثػػػػػػ ت نعػػػػػػوت وإف( ٙٔ٘)
 معّينػػػػػا يكػػػػػ" إف ات ػػػػػع أو واقطػػػػػع( ٚٔ٘)
 مضم ا قطع  إف انص  أو وار ع( ٛٔ٘)
    عقػػػ  والنعػػػ  اؼبنعػػػوت مػػػ" ومػػػا( ٜٔ٘)

. 

        و ػػػػػػػػػػ ؿ وعطػػػػػػػػػػف، وتوكيػػػػػػػػػػ ، نعػػػػػػػػػػ ، 
               اعتلػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػا وسػػػػػػػػػػػػ  أو  وظبػػػػػػػػػػػػ 
         (ك مػػػػػػػػػػػػا  قػػػػػػػػػػػػوـ   ام رػ)كػػػػػػػػػػػػ تػػػػػػػػػػػػ  ؼبػػػػػػػػػػػػا

      قفػػػػػػػػوا مػػػػػػػػا  ػػػػػػػػاقف ،كالفعػػػػػػػػ  سػػػػػػػػوانبا
      واؼبنتسػػػػػػػػػػ  "،ذي"و "ذاػ"كػػػػػػػػػػ وشػػػػػػػػػػ ه 

                       خػػػػػػػػػػػػػػػػػَبا   أعطيتػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أعطيػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
         تصػػػػػػػػػػ  أضػػػػػػػػػػم   ػػػػػػػػػػالقوؿ أتػػػػػػػػػػ  وإف

                       والتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاك ا اإل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتزموا
            انتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف إذا ال ، ّ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   عاطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
              اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتثنا  غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع وعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
                أت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاك  "ّ  مفتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا  
          معلنػػػػػػػػػػػا اقطػػػػػػػػػػػع  عضػػػػػػػػػػػها أو ، ػػػػػػػػػػػ وهنا
             يظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػ" أوناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا   م تػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أ
                يقػػػػػػػػػػػػػ  النعػػػػػػػػػػػػػ  وُب ،حا ػػػػػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػػػػػوز

. 
 

 مسائ :  ي 
 مطلقا إع ا   ُب ق ل  ؼبا شارؾاؼب االس  و و التا ع م" صبع التوا ع -ٔ

 النعت
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 وال  ؿ النس  وعطف ال ياف وعطف والتوكي  النع : أنواع طبس  عل  التا ع -ٕ
 ش  أو خ  م"  ي   و دبا الش   وصف: لغ  النع  -ٖ

 مت وع  للفظ اؼب اي"    اؼبؤوؿ أو اؼبشت  التا ع: واصط حا
 وصاح   ح ث عل  كاف ما:  و  اؼبشت  اؼب اد -ٗ

 :أشيا  أر ع  يشم  و و
 الضارب زي  جا : كبو ،الفاع  اس  (ٔ
 اؼبض وب زي  جا : كبو, اؼبفعوؿ اس  (ٕ
 حس" رج  جا : كبو, اؼبش ه  الصف  (ٖ
 من  أعل  رج  رأي : كبو, التفضي  اس  (ٗ

 ،معنا  عل  ال الل  ُب اؼبشت  مقاـ تقـو اعبوام :  و  اؼبشت  اؼبؤوؿ اؼب اد -٘
 :أشيا  عش ة و و
 إلي  اؼبشار: أي ؛ اا  زي  م رت: كبو ،اإلشارة اس  (ٔ
 القائ : أي ؛قاـ الاي  زي  م رت: كبو ،"أؿػ"  فاؼبقر  اؼبوصوؿ االس  (ٕ
 صاح   دبعن الت ذات ،صاح  دبعن الت ذو (ٖ

 ماؿ صاح : أي ،ماؿ ذي   ج  م رت: كبو ، األوؿ
  ض  صاح  : أي ، ض  ذات ام أة جا ت: كبو ،والثاٍل

 النس   يا  غبقت : أي ،اؼبنسوب االس  (ٗ
 دمش  إىل منسوب: أي ،دمشق    ج  م رت: كبو

 اؼبنعوت ع د عل  دؿ ما (٘
 الع د هباا مع ودوف: أي ،أر ع  رجاؿ جا : كبو
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 تش ي  عل  دؿ ما (ٙ
 ؿبتاؿ: أي ،ثعل  رج    ف؛ شجاعا: أي ،أس ا رج  رأي : كبو

 اإلهباـ هبا ي اد الت النك ة" ما" (ٚ
 مطلقا رج : أي ،ما رج  أكـ : كبو

 للصف  اؼبوصوؼ استكماؿ عل  ال التاف" أي"و" ك " (ٛ
 ال جولي  ُب الكام : أي ،ال ج  أي أو ال ج  ك  رج  أن : كبو

 والتاك  اإل  اد م زم   ش ط اؼبص ر (ٜ
 وعادل  عادؿ: أي ،ع ؿ وام أة ع ؿ   ج  م رت: كبو

 عادلن: أي, ع ؿ   جلن م رت       
 ع وؿ: أي, ع ؿ   جاؿ م رت       

 : وطش  ث ث  ،اعبمل  (ٓٔ
 نك ة اؼبنعوت يكوف أف: األوؿ
 خَبي  اعبمل  تكوف أف: الثاٍل
  اؼبوصوؼ را ط عل  مشتمل  اعبمل  تكوف أف: الثال 
 راجعن: أي ،[ٕٔٛ :ال ق ة]﴾ٱلَل    إ ىل     ي    تُ ج ُعوف   ي وما و ٱتَػُقوا﴿: تعاىل قول  كبو
 ا إىل  ي 

 وس   حقيق  إىل النع  ينقس  -ٙ
  ع   مسترا ضم ا ر ع ما:  اغبقيق 

  و: أي ،العاق  زي  جا : كبو
  ع    ارزا ضم ا أو ظا  ا اظبا ر ع ما: والس  
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    ضار ت  ام أة غ ـ جا  ،أ و  العاق  زي  جا : كبو
 واؼبف اد واػبف  والنص  ال  ع: و   ،أمور عش ة ُب مت وع  يت ع اغبقيق  النع  -ٚ

 والتأني  والتاك  والنك ة واؼبع    واعبمع والتثن
 :أمور أر ع  ذل  م" ويستثن

  ،" اع " دبعن" وؿعُ  ػ  " وزف التيعل  الصفات (ٔ
 ور ُ ص  : كبو
  ،"مفعوؿ" دبعن" ي ع     " وزف عل  أو
 ي    ج  : كبو
  ،"اؿع  فْ م  " وزف عل  أو
 اؿس  كْ م  : كبو
  ،"ي ع  فْ م  " وزف عل  أو
 نك  سْ م  : كبو
  ،" ع  فْ م  " وزف عل  أو
  ش  غْ م  : كبو
 واؼبؤن  اؼباك  هبا اؼبوصف ُب يستوي اػبمس  األوزاف  ها 
 ص ور وام أة ص ور رج : كبو

    اؼبوصوؼ اؼبص ر (ٕ
 واؼبؤن  واؼباك  واعبمع واؼبثن للمف د واح ة  صورة ي ق   إن 
 ، ع ؿ رجاؿ ،ع ؿ رج ف ،ع ؿ رج : كبو

 ع ؿ نسا  ،ع ؿ ام أتاف ،ع ؿ ام أة      
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 والتأني  اعبمع: وجهاف  ي  هبوز  إن  ،يعق  ال ما عبمع نعتا كاف ما (ٖ
 سا ق  وخيوؿ سا قات خيوؿ عن ي: كبو

 واعبمع اإل  اد  ي   يجوز ،اعبمع الس  نعتا كاف ما (ٗ
 صاغبوف وقـو صاحل قـو: كبو

  ،أمور طبس  ُب مت وع  يت ع الس   النع  -ٛ
  نكتوال يفع  والت واػبف  والنص  ال  ع: و  
 والتأني  التاك : و   ،أم ي" ُب م  ع  ويت ع
 اإل  اد م زم  و و
 أ و ا القائ   ن  جا ت ،أم  القائم  زي  جا : كبو

 :يل  ما وش  يا كاف حقيقيا النع   وائ  م" -ٜ
 نك ة كاف إف اؼبنعوت اؼبخصوص (ٔ

 صاحل   ج  م رت: كبو
 مع    كاف إف اؼبنعوت توضي  (ٕ

 العاق  زي  جا : كبو
 اؼب ح جمل د (ٖ

ي    ٱلَ ضب ػَٰ"   ٱلَل      س   ﴿ :تعاىل قول  كبو  [ٔ: الفارب ]﴾ٱلَ ح 
  الاـ جمل د (ٗ

 ال جي  الشيطاف م"  ا أعوذ: كبو
 الرح  (٘

 اؼبسكن ع  ؾ ارح  الله : كبو
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 التوكي  (ٙ
 [ٜٙٔ: ال ق ة]  ﴾كامل  عش ة تل ﴿: تعاىل قول  كبو

 ؼب ت إ خَبا كون  إىل اإلع اب ُب ق ل  ؼبا تا عا كون  ع" النع  يقطع ق  -ٓٔ
 الاي  النع  ذل  يفع  أف والغال  ،ؿباوؼ لفع     مفعوال أو ؿباوؼ
 الرح  أو الاـ أو اؼب ح جمل د    يؤت 
 العظي    أو العظي ُ   اغبم : كبو
 العظي   و: والتق ي  ،ؿباوؼ ؼب ت إ خَب أن  عل   ال  ع -
 العظي  أم ح: والتق ي  ،ؿباوؼ لفع     مفعوؿ أن  عل  والنص  -
 :  ش ط إال اؼبنعوت ع" النع  يقطع وال -

 كان   إف ،الصف  ع" اؼبوصوؼ يستق  حبي  ؼبعنا  متمما يكوف أال
 عنها قطع  هبز مل هبا إال يتض  ال حبي  اؼبوصوؼ معن متمم  الصف 
 (صفت  اك   إال يع ؼ ال سلي  كاف إذا) التاج   سلي  م رت: كبو
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 : قاؿ اؼبؤلف
    اكػػػػ ا االسػػػػ   ػػػػالعن أو  ػػػالنف ( ٕٓ٘)
 .ت عػػػػػػػػػػا إف "أ ع ػ" ػػػػػػػػػػ واصبعهمػػػػػػػػػػا (ٕٔ٘)

 "كػػ "و ،الشػموؿ ُب اذكػػ  كػ    (ٕٕ٘)
 " اعلػ " كػ"ك ي": أيضا واستعملوا (ٖٕ٘)
  "أصبعاػ" ػػػػػػ أّكػػػػػػ وا "كػػػػػػ ي " و عػػػػػػ  (ٕٗ٘)
 "أصبػػػػع" هبػػػػ   قػػػػ  "كػػػ ي " ودوف (ٕ٘٘)
 ق ػػػػػػػ  منكػػػػػػػور   توكيػػػػػػػ  يفػػػػػػػ  وإف (ٕٙ٘)
 "كػػػ "و مثػػػن ُب "كلتاػ" ػػػ واغػػػ" (ٕٚ٘)
 اؼبتصػػػػػػػػػػػػ  الضػػػػػػػػػػػم  تؤكػػػػػػػػػػػ  وإف (ٕٛ٘)
 دبػػػػػػػا وأّكػػػػػػػ وا ،الّ  ػػػػػػػع ذا عنيػػػػػػػ  (ٜٕ٘)
 هبػػػػػػ  لفظػػػػػػ ّ  التوكيػػػػػػ  مػػػػػػ" ومػػػػػػا (ٖٓ٘)
 مّتصػػػػػػػ  ضػػػػػػػم    لفػػػػػػػظ تعػػػػػػػ  وال (ٖٔ٘)
 ربّصػػػػػ  مػػػػػا غػػػػػ  اغبػػػػػ وؼ كػػػػػاا (ٕٖ٘)
   انفصػػ  قػػ  الػػاي الّ  ػػع ومضػػم  (ٖٖ٘)

. 

               اؼبؤكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
                 مت عػػػػػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػػػػػ" واحػػػػػػػػػػػػػ ا لػػػػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػػػػا

            موصػػػػػػػػػ   الضػػػػػػػػػم  "صبيعػػػػػػػػػا  " "كلتػػػػػػػػػا"
         (النا لػػػػ ) :مثػػػػ  التوكيػػػػ  ُب (عػػػػ ّ ) مػػػػ"
                     "صبعػػػػػػػػػػػػػػػػػا" ٍب "أصبعػػػػػػػػػػػػػػػػػن" "صبعػػػػػػػػػػػػػػػػػا "
                  "صبػػػػػػػػػػػػػػػػػع" ٍب "أصبعػػػػػػػػػػػػػػػػػوف" "صبعػػػػػػػػػػػػػػػػػا "

            مشػػػػػػػػػػػػ  اؼبنػػػػػػػػػػػػع ال صػػػػػػػػػػػػ ة كبػػػػػػػػػػػػاة وعػػػػػػػػػػػػ"
               "أ عػػػػػػػػػػػػػػ " ووزف " عػػػػػػػػػػػػػ  " وزف عػػػػػػػػػػػػػ"

             اؼبنفصػػػػػػػػػػػػػ    عػػػػػػػػػػػػ  والعػػػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػػػالنف 
                 يلتزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػ" والقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ،سػػػػػػػػػػػػػػػػػوانبا
           (ادرجػػػػػػػػ  ادرجػػػػػػػػ ) :كقولػػػػػػػػ  مكػػػػػػػػّ را  

           وصػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػاي لفػػػػػػػػػػظلا مػػػػػػػػػػع إال
               " ل ػ"وكػػػػػػػػػػػػػػ "نع ػ"كػػػػػػػػػػػػػػ جػػػػػػػػػػػػػػواب  ػػػػػػػػػػػػػػ 

               اتصػػػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػػػم    كػػػػػػػػػػػػػ َ   ػػػػػػػػػػػػػ  أّكػػػػػػػػػػػػػ 
. 

 

 مسائ :  ي 
 التقوي : لغ  التوكي  -ٔ

 التوكيد
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 ـبصوص   ألفاظ أو لفظ   إعادة مت وع  يق ر تا ع  و: واصط حا
 ومعنوي لفظ : نوعاف التوكي  -ٕ

 دب اد   أو مت وع  لفظ  إعادة:  و واللفظ  -
 زي  حض  جا  زي ، زي  جا : كبو

 ـبصوص   ألفاظ اؼبت وع توكي :  و واؼبعنوي -
 نفس  زي  جا : كبو

 مطلقا األمور صبيع ُب مت وع  يت ع اللفظ  التوكي  -ٖ
 وكلتا وك  وعام  وصبيع وك  والعن النف :    اؼبعنوي للتوكي  ـبصوص  ألفاظ -ٗ
 واعبمع واؼبثن اؼبف د: هبا يؤك  "النف " -٘

 للمؤك  مطا    ضم  اتصاؽبا وهب " أنف "  لفظ واعبمع واؼبثن
 أنفسه  الزي وف جا  ،أنفسهما الزي اف جا  ،نفس  زي  جا : كبو

 واعبمع واؼبثن اؼبف د: هبا يؤك  "العن" -ٙ
 للمؤك  مطا    ضم  اتصاؽبا وهب " أعن"  لفظ واعبمع واؼبثن
 أعينه  الزي وف جا  ،أعينهما الزي اف جا  ،عين  زي  جا : كبو

 اؼبثن هبا يؤك  وال واعبمع اؼبف د: هبا يؤك  "وعام  وصبيع ك " -ٚ
 عامت  أو صبيع  أو كل  اعبيش جا : كبو
 عامتها أو صبيعها أو كلها الق يل  جا ت   

 عامته  أو صبيعه  أو كله  ال جاؿ جا      
  عامته" أو صبيعه" أو كله" النسا  تجا     

 اتصاؽبا  ضم  مطا   للمؤك وهب  
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 اؼبثن هبا يؤك  "وكلتا ك " -ٛ
 كلتانبا اؽبن اف جا ت ،ك نبا الزي اف جا : كبو

 اؼبؤك  عل  يعود ضم  هبما يتص  أف وهب 
" صبعا "ػ " كلها" و ع " أصبع"ػ " كل "  ع  يؤت  أف  يجوز التوكي  تقوي  أري  إذا -ٜ

 "صبع"ػ " كله"" و ع " أصبعن"ػ " كله " و ع 
ك  ُ    س ج    ﴿: تعاىل ا قاؿ  ل ػَٰ ىِٕ

 [ٖٚ: ص] ﴾أ صب ُعوف   ُكل ُه  ٱؼب

 صبع كله" والنسا  صبعا  كلها والق يل  أصبع كل  اعبيش جا : وتقوؿ
 "ك "   وف" وصبع وأصبعن وصبعا  أصبع"ػ  يؤك  ق  -ٓٔ

ُغو يػ نَػُه ﴿: تعاىل قول  كبو  [ٜٖ: اغبج ]﴾أ صب ع ن   و أل 
 وأ تع وأ صع أكتع: و    توا ع " أصبع"  ع  يؤت  وق  -ٔٔ

 أ تعوف أ صعوف أكتعوف أصبعوف كله  القـو جا كبو: 
 وكلتا ك   لفظ  ذل  ع" استغنا " وصبعا  أصبع" تثني  هبوز ال -ٕٔ

 صبعاواف الق يلتاف جا ت: وال ،أصبعاف اعبيشاف جا : تقوؿ   
 الكو يوف ذل  وأجاز، عنهما" وكلتا ك "ػ  استغنا 
 : قول  وذل 

         "أ ع " ووزف " ع  " وزف ع" ... "ك "و مثن ُب "كلتاػ"  واغ" (ٕٚ٘)
. 
 وتع يف  إع ا   ُب مت وع  يت ع اؼبعنوي التوكي  -ٖٔ

 :أقواؿ ث ث  عل  النك ة توكي  جواز ُب النحاة واختلف
 ( ال ص ين صبهور قوؿ و اا) مطلقا اؼبنع (ٔ
 (الكو ين  ع  قوؿ و اا) مطلقا اعبواز (ٕ
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 األخفش قوؿ و اا) يف  مل إف ومتنع توكي  ا أ اد إف  يجوز ،التفصي  (ٖ
 (الكو ين وصبهور

 كل  شه ا صم : كبو
واؼب اد  اؼبفي  ُب  ا  اؼبسأل : أف تكوف النك ة اؼبؤك ة ؾب ودة، وأف يكوف 

 التوكي   ألفاظ اإلحاط  والشموؿ )كما ُب اؼبثاؿ(
 وج " العن أو النف "ػ  اؼبستر أو اؼبتص  اؼب  وع الضم  توكي  أري  إذا -ٗٔ

 منفص   ضم  أوال توكي  
 نفس   و سا   عل  ،أنفسه     ذ  وا ،نفس  أنا جئ : كبو
 ذل   ي  هب     ؾب ورا أو منصو ا الضم  كاف إف أما -

 أنفسه  هب  م رت ،أنفسه  أك مته : كبو
 "والعن النف "  غ  التوكي  كان  إف وكاا -

 كلنا سا  نا ،كله  قاموا: كبو
 أو منصو ا أو كاف م  وعا متص  ضم  ك     يؤك  اؼبنفص  اؼب  وع الضم  -٘ٔ

 ؾب ورا
 أن     م رت ،أن  أك مت  ،أن  قم : كبو

  ، الضم  ال دبثل  الظا   يؤك  -ٙٔ
  ،نفس  عل  جا :  يقاؿ
  و عل  جا : يقاؿ وال

 أيضا و الظا   دبثل  يؤك  والضم 
 نفس  أن  جئ : كبو
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 الزائ ة  ال ا " العن أو النف " ذب  أف هبوز -ٚٔ
  نفس  عل  جا : كبو

 اتصاؿ:  ش ط إال ذل  هبز مل للتوكي  اؼبتص  الضم  لفظ تك ي  أري  إذا -ٛٔ
  اؼبؤك   اتص دبا اؼبؤك 
  ك  م رت: تقوؿ وال ،      م رت: كبو

 : قول  وذل 
            وص     الاي لفظلا مع إال ... مّتص  ضم    لفظ تع  وال (ٖٔ٘)

. 
 ما اؼبؤك  اغب ؼ مع يعاد أف هب  للجواب لي  الاي اغب ؼ توكي  أري  إذا -ٜٔ

  اؼبؤك  يتص 
 قائ  زي ا إف إف: تقوؿ أف هبوز وال ،قائ  زي ا إف زي ا إف: كبو
 زي  ال ار ُب ُب: تقوؿ أف هبوز وال ،زي  ال ار ُب ال ار ُب     

 إعادت  جاز" وال يإو  وأج  وج  و ل  نع "ػك للجواب اغب ؼ توكي  أري  إذا -ٕٓ
 وح  
 ال ال ، ل   ل  ،نع  نع : كبو

 : قول  وذل 
              " ل ػ"وك "نع ػ"ك جواب    ... ربّص  ما غ  اغب وؼ كاا (ٕٖ٘)

. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
 نسػػػػ  أو  يػػػػاف   ذو :إّمػػػػا العطػػػػف( ٖٗ٘)
 ،الصػػف  شػػ   تػػا ع، :ال يػػاف  ػػاو (ٖ٘٘)
   األّوؿ و ػػػػػػػػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػػػػػػػػ"  أولينػػػػػػػػػػػػػػػ  (ٖٙ٘)
     منّكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي" يكونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (ٖٚ٘)
       يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ل  ليّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغبا   (ٖٛ٘)
     )ال كػػػػػ ي( تػػػػػا ع ( شػػػػػ   ) :وكبػػػػػو (ٜٖ٘)

.>                                                                                                                             

          سػػػػػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػػػػػػا  يػػػػػػػػػػػػػػػاف اآلف والغػػػػػػػػػػػػػػػ ض 
            منكشػػػػػػػػػػػػػػػف   ػػػػػػػػػػػػػػػ  القصػػػػػػػػػػػػػػػ  حقيقػػػػػػػػػػػػػػػ 

              ويل الّنعػػػػػػػػػػػ  األّوؿ و ػػػػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػػػػ" مػػػػػػػػػػػا
                          معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ  ن يكونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

                     (يعمػػػػػػػػػػ ا غػػػػػػػػػػ ـُ  يػػػػػػػػػػا) :كبػػػػػػػػػػو غػػػػػػػػػػ  ُب
                 اؼب ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ أف ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

. 
 

 مسائ :  ي 
 عن  اإلنص اؼ  ع  الش   إىل ال جوع :لغ  العطف -ٔ

  :نوعاف اصط ح ُب والعطف
   ياف عطف (ٔ
 نس  عطف (ٕ

 مع  ػػ  كػاف إف مت وعػ  توضػي  ُب للنعػ  اؼبشػ   اعبامػ  التػا ع : ػو ال يػاف عطػف -ٕ
 نك ة كاف إف وزبصيص 
 عم  حف  أ و  ا أقس  :كبو ، األوؿ
 ح ي  خاًب  اا :كبو ،والثاٍل

 العطف
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  :رو أم عش ة ُب مت وع  يوا   ال ياف عطف -ٖ
  التع يف (ٙ     ال  ع (ٔ
  التنك  (ٚ   النص  (ٕ
  اإل  اد (ٛ    اعب  (ٖ
  التثني  (ٜ   التاك  (ٗ
 اعبمع (ٓٔ   التأني  (٘

 أو مشػت  والنعػ  ،دبشػت  مػؤوؿ غػ  جامػ ا كونػ  ُب النع  يفارؽ ال ياف عطف -ٗ
 دبشت  مؤوؿ

  ،نك تن ومت وع  ال ياف عطف كوف امتناع إىل النحوين أكث  ذ   -٘
 يكونػػػاف كمػػػا منكػػػ ي"  يكونػػػاف ذلػػػ  جػػػواز إىل مالػػػ  ا ػػػ" مػػػنه  قػػػـو وذ ػػػ 
 مع  ن
 [ٖ٘ :النور] ﴾ز يُتون   م   ػَٰ  ك   ش ج   ة م " يُوق  ُ ﴿ :تعاىل قول  ُب كما

 [ٙٔ :إ  ا ي ] ﴾ص   ي  َما   م " و ُيسق  َٰ ﴿ :تعاىل وقول 

 : قول  وذل 
                                 معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ  ن يكونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ... منّكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي" يكونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (ٖٚ٘)

. 
 :يل  ما ال ياف عطف مواضع م" -ٙ

 الكني   ع  االس  (ٔ
 زي  سفياف أ و جا  :كبو

 اللق   ع  االس  (ٕ
  اروف األستاذ جا  :كبو
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 اإلشارة  ع  الظا   االس  (ٖ
 اػبطي   اا أعج ن :كبو

 اؼبفس   ع  التفس  (ٗ
 الا   العسج  رأي  :كبو

 الصف   ع  اؼبوصوؼ (٘
 عيس  اؼبسي   اا :كبو

 يتعػػن مسػػألتن ُب إال  ػػ ال يكػػوف أف جػػاز  يػػاف عطػػف يكػػوف أف جػػاز مػػا كػػ  -ٚ
 : ياف عطف التا ع كوف  يهما

 واج  ذك   :أي ،عن  مستغن غ  التا ع يكوف أف (ٔ
  ،أخو ا زي  قاـ  ن  :كبو
  ،واج  "أخو ا" ذك  ألف وجو ا  ياف عطف "أخو ا"ػ 

 زي  قاـ  ن  :يقاؿ   
  :أم ي" ُب وذل  ،اؼبت وع مكاف ُب يوضع ألف صاحل غ  التا ع يكوف أف (ٕ

 مناد  واؼبت وع مع  ا مع    مف دا التا ع يكوف أف [5
  ،يعم ا غ ـ يا :كبو
 منصػػو ا كونػػ  مػػع يوضػػع أف هبػػوز ال ألنػػ  ،وجو ػػا  يػػاف عطػػف "يعمػػ ا"ػ ػػ

 اؼبناد  "غ ـ" موضع
  فصػػ إليػػ  أضػػيف  وقػػ  "أؿ"ػ ػػ واؼبت ػػوع "أؿ" مػػ" خاليػػا التػػا ع يكػػوف أف [1

 "أؿ"ػ 
  ،زي  ال ج  الضارب أنا :كبو
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  ،"ال ج " موضع يوضع أف هبوز ال ألن  ،وجو ا  ياف عطف "زي "ػ 
 زي  الضارب أنا  :يقاؿ   
  ،وقوعا ت ق   الط  علي   ش  ال ك ي التارؾ ا " أنا :الشاع  قوؿ ومن 
 ألن  "ال ك ي" موضع يوضع أف هبوز ال ألن  ،وجو ا  ياف عطف " ش "ػ 

 "أؿ"ػ  مقرنا ولي  عل 
 : قول  وذل 

                     (يعمػػػػػػػ ا غػػػػػػػ ـُ  يػػػػػػػا) :كبػػػػػػػو غػػػػػػػ  ُب ... يػػػػػػػ   ل  ليّػػػػػػػ    وصػػػػػػػاغبا   (ٖٛ٘)
          اؼب ضػػػػػ  ي ػػػػػ ؿ أف ولػػػػػي  ... )ال كػػػػػ ي( تػػػػػا ع ( شػػػػػ   ) :وكبػػػػػو (ٜٖ٘)

. 
 مطلقا   ال إع ا   جواز العلما  م" قـو وي  *
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 : قاؿ اؼبؤلف
 الّنسػػ  عطػػف :مت ػػع   حبػػ ؼ   تػػاؿ  ( ٓٗ٘)
  ػػػػػػا "ٍبّ "  ػػػػػػواو   مطلقػػػػػػا    ػػػػػػالعطف( ٔٗ٘)
 "ال"و " ػػ " : حسػػ  لفظػػا   وأت عػػ ( ٕٗ٘)
 الحقػػػػا   أو سػػػػا قا    ػػػػواو    ػػػػاعطف( ٖٗ٘)
 يغن ال الاي عطف هبا واخص ( ٗٗ٘)
     اتصػػػػػػػػػػػػػػػاؿ للرتيػػػػػػػػػػػػػػػ  والفػػػػػػػػػػػػػػػا ( ٘ٗ٘)
 صػل  لػي  مػا عطػف  فا    واخص ( ٙٗ٘)
 وال ،ك ي  عل  اعطف "حّى ػ"   عضا( ٚٗ٘)
 التسػػوي  نبػػز إثػػ  اعطػػف هبػا "أـ"و( ٛٗ٘)
  إف اؽبمػػػػػػػػػػػػػػزة أسػػػػػػػػػػػػػػقط  وردبػػػػػػػػػػػػػػا( ٜٗ٘)
 و ػػػػػػ  " ػػػػػػ " ودبعػػػػػػن و انقطػػػػػػاع  ( ٓ٘٘)
      وأهبػػػ   ػػػػ"أو"، قّسػػػ  ،أ ػػػ  ،خػػػّ  ( ٔ٘٘)
    إذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػواو عاق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وردّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا( ٕ٘٘)
 الثاني  "إّما" :القص  ُب "أو" ومث ( ٖ٘٘)
 "ال"و هنيػػػا   أو نفيػػػا   (لكػػػ") وأوؿ( ٗ٘٘)
 مصحو يها  ع  "لك"ػ"ك "  "و( ٘٘٘)

    (صػػػػػ ؽ مػػػػػ" وثنػػػػػا     ػػػػػودي  اخص ػ)كػػػػػ 
          (وو ػا صػ ؽّ   ي ػ)ك "أو" "أـ" "حى"
         (طػػػػػ  لكػػػػػ" امػػػػػ ؤ ي ػػػػػ  ملػ)كػػػػػ "لكػػػػػ""
           موا قػػػػػػػػػػػا   مصػػػػػػػػػػػاح ا   أو -اغبكػػػػػػػػػػػ  ُب-

         (وا ػػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػػاا اصطفّ ػ)كػػػػػػػػػػػ مت وعػػػػػػػػػػػ 
                         انفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ للرتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  "ٍبّ "و

       الّصػػػػػػػػػػػل  أنػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػتق ّ  الػػػػػػػػػػػاي علػػػػػػػػػػػ 
              تػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػاي غايػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إال يكػػػػػػػػػػػػػػػػػوف

            مغنيػػػػػػػػػػػػ  "أيي " لفػػػػػػػػػػػػظ عػػػػػػػػػػػػ" نبػػػػػػػػػػػػزة   أو
              أمػػػػػػػػػػػ" حبػػػػػػػػػػػا ها اؼبعػػػػػػػػػػػن خفػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػاف

             خلػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػ  قيّػػػػػػػػػػػػ ت فبّػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػ  إف
              مبػػػػػػػ  أيضػػػػػػػا   هبػػػػػػػا وإضػػػػػػػ ابّ  ،واشػػػػػػػك 

              منفػػػػػػػػػػػاا للػػػػػػػػػػ     النطػػػػػػػػػػػ  ذو يلػػػػػػػػػػف مل
             (الّنائيػػػػػػػػػػػ  وإّمػػػػػػػػػػػا ذي إّمػػػػػػػػػػػا) :كبػػػػػػػػػػػو ُب

                 تػػػػػػػػػػػػػػػػ  اث اتػػػػػػػػػػػػػػػػا   أو ،أمػػػػػػػػػػػػػػػػ ا   وأ نػػػػػػػػػػػػػػػػ ا   
           (تيهػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػ  م  ػػػػػػػػػػع   ُب أكػػػػػػػػػػ" ملػ)كػػػػػػػػػػ

 النسق عطف
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 األّوؿ حكػػػػػػ  للثػػػػػػاف هبػػػػػػا وانقػػػػػػ ( ٙ٘٘)
 متصػػػػػػ  ر ػػػػػػع   ضػػػػػػم  علػػػػػػ  وإف( ٚ٘٘)
 يػػػػػػػ د  صػػػػػػػ    وال ،مػػػػػػػا  اصػػػػػػػ    أو( ٛ٘٘)
 علػػ  عطػف   لػػ   خػا     وعػود( ٜ٘٘)
 أتػػ  قػػ  إذ ؛الزمػػا   عنػػ ي ولػػي ( ٓٙ٘)
 عطفػ  مػا مػع رباؼ ق  والفا ( ٔٙ٘)
  قػػػػػ  قػػػػػ  مػػػػػزاؿ   عامػػػػػ     عطػػػػػف( ٕٙ٘)
 اسػػػت   عنػػػا  ػػػ ا مت ػػػوع   وحػػػاؼ( ٖٙ٘)
    عػ   عػ    شػ   اسػ  عل  واعطف( ٗٙ٘)

.   

           اعبلػػػػػػػػػػػػ  واألمػػػػػػػػػػػػ  ،اؼبث ػػػػػػػػػػػػ  اػبػػػػػػػػػػػػَب ُب
        اؼبنفصػػػػػػػ   الضػػػػػػػم   ا صػػػػػػػ  عطفػػػػػػػ 

           اعتقػػػػػػػػػػ  وضػػػػػػػػػػعف  ، اشػػػػػػػػػػيا   الػػػػػػػػػػّنظ  ُب
        جعػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػ  الزمػػػػػػػػػػا   خفػػػػػػػػػػ    ضػػػػػػػػػم 

        مث تػػػػػػػػػػػا الّصػػػػػػػػػػػحي  والّنثػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػّنظ  ُب
     انفػػػػػػػػػ دت و ػػػػػػػػػ  ،لػػػػػػػػػ   ال إذ والػػػػػػػػػواو

               اتقػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػو     د عػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ،معمولػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
        يصػػػػػػ  الفعػػػػػػ  علػػػػػػ  الفعػػػػػػ  وعطفػػػػػػ 
            سػػػػػػػػػػػػػه  ذبػػػػػػػػػػػػػ   اسػػػػػػػػػػػػػتعم  وعكسػػػػػػػػػػػػػا  

. 
 

 مسائ :  ي 
 العطف ح وؼ م" ح ؼ مت وع  و ن  ين  يتوسط تا ع  و النس  عطف -ٔ

 ص ؽ م" وثنا  دب  اخص  ،وعل  زي  جا  :كبو
 (اققن عن ) "إما"  رؾ وتسع  (اعبمهور عن ) عش ة العطف ح وؼ -ٕ
 :قسمن عل  العطف ح وؼ -ٖ

 وإما وأو وأـ وحى وٍب والفا  الواو :و   ،واؼبعن اإلع اب ُب التش ي  (ٔ
 وال ولك"    :و   ، قط اإلع اب ُب التش ي  (ٕ
 عل     زي  جا  ما :كبو

 (ال ص ين عن ) اعبمع ؼبطل  "الواو" -ٗ
  ع   أو مع  أو ق ل  وعم و زي  جا  :كبو
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ػػی   إ ف﴿ :تعػػػاىل  قولػػ  ورد ،للرتيػػ  أهنػػػا :الكػػو ين ومػػا  
ي اتُػن ػػا إ اَل     ني ا ح   ٱلػػػ  

ُوتُ  ي ا مب   [ٖٚ :اؼبؤمنوف] ﴾و كب 
 يكتفػػػ  ال حيػػػ  هبػػػا يعطػػػف  أهنػػػا العطػػػف حػػػ وؼ  ػػػن مػػػ" "الػػػواو" اختصػػػ  -٘

 علي   اؼبعطوؼ
  ،وعم و زي  اختص  :كبو
  هبز مل ،زي  اختص  :قل  ولو
 العطف ح وؼ م"  غ  ا وال ،عم و  زي  اختص  :تقوؿ   

 معمول  و ق  حاؼ ق  عام  تعطف  أهنا "الواو" اختص  -ٙ
 والعيونا اغبواج  وزجج" يوما   زف الغانيات ما إذا :الشاع  قوؿ كبو
  ،ؿباوؼ  فع  مفعوؿ "العيوف"ػ 

 "زجج"" عل  معطوؼ ااوؼ والفع  ؛كحل"و  :والتق ي 
 والتعقي  للرتي  "الفا " -ٚ

 هبا متص  علي  اؼبعطوؼ ع" اؼبعطوؼ تأخ  عل  الفا  ت ؿ :أي
  سعي  عل  جا  :كبو
 [ٕٔ :ع  ]﴾ۥ  أ ق ػ    ُ  ۥأ م ات  ُ  ٍبَُ ﴿ :تعاىل قول  ومن 

 ضػػػم  عػػػ" ػبلػػػو  صػػػل  يكػػػوف أف يصػػػل  ال مػػػا تعطػػػف  أهنػػػا "الفػػػا " اختصػػػ  -ٛ
 الضم  عل  الشتمال  صل  يكوف أف يصل  ما عل  اؼبوصوؿ

 الا اب زي   يغض  يط  الاي :كبو
 : قول  وذل 

      الّصػػل  أنػػ  اسػػتق ّ  الػػاي علػػ  ... صػػل  لػػي  مػػا عطػػف  فػػا    واخصػػ ( ٙٗ٘)
. 
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 معن اربادنبا مع م اجمل عل  اؼبفص  تعطف  أهنا أيضا "الفا " اختص  -ٜ
 [٘ٗ : ود]﴾ ػ ق اؿ   رَ َ ُ  نُوح و ن اد  َٰ ﴿ :تعاىل قول  ذل  وم"

 دلي  كاف إذا معطو هما مع "والفا  الواو" حاؼ هبوز -ٓٔ
ػػ"﴿ :تعػػاىل كقولػػ  ػػاف     م  ػػنُك  ك  ػػف   ع ل ػػ َٰ  أ و َم  يض ػػا م  ػػ    أ يَػػاـ   م ػػ"   ع ػػَ ة س   ﴾ُأخ 

  أ ط  :أي ،[ٔٛٗ :ال ق ة]
 طليحاف والناق  ،الناق  راك  :أي ،طليحاف الناق  راك  :قوؽب  ومن 

 الراخ  مع للرتي  "ٍب" -ٔٔ
 [ٔٔ : اط ]﴾ن طف   م " ٍبَُ  تُػ  اب م " خ ل ق ُك  و ٱلَل ُ ﴿ :تعاىل قول  كبو

 :ش وط  أر ع  "حى" -ٕٔ
  ع  ال اظبا هبا اؼبعطوؼ يكوف أف (ٔ
 مضم ا ال ظا  ا يكوف أف (ٕ
 علي  اؼبعطوؼ م" ج  ا يكوف أف (ٖ
 ل  غاي  يكوف أف (ٗ
 ثو   حى عل  أعج ن ،األن يا  حى الناس يبوت :كبو
 جارة "حى" أف عل  "حى"  ع  ل س  اعب  وهبوز -

ی   س ل ػَٰ   ﴿ :تعاىل كقول 
 [٘ :الق ر]﴾ٱلف ج    م طل ع   ح َىَٰ    

 ؿباوؼ واػبَب م ت أ  ع  ا واالس  ا ت ائي  "حى" أف عل  ال  ع وهبوز -
 مأكوؿ رأسها حى :أي ،رأسها حى السمك  أكل  :كبو

 ومنقطع  متصل  :نوعن عل  "أـ" -ٖٔ
  ،اغبك  ُب ل  ومشاركا ق لها دبا متص   ع  ا ما يكوف الت :    اؼبتصل  -
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 التسوي  نبزة أو اإلستفهاـ نبزة  ع  تقع الت و  
 ؟خال  أـ ال ار ُب أعل  :قول   األوؿ
رتػ ُه  ع ل يه   س و ا    ﴿ :تعاىل قول  ُب والثاٍل  [ٙ :ال ق ة]﴾تُنا رُ   مل   أـ    أ نا 

 ومعنا ػػا  عػػ   مػػا واسػػتئناؼ األوؿ الكػػ ـ لقطػػع تكػػوف الػػت : ػػ  واؼبنقطعػػ  -
 اإلض اب
ػَٰ ُ  ت ست و ی    ﴿ :تعاىل كقول   [ٙٔ :ال ع ] ﴾ُش  ك ا     ل َل    ج ع ُلوا أـ  و ٱلن ورُ  ٱلظ ُلم 

 الطل   ع  اإل اح  أو للتخي  "أو" -ٗٔ
  ينهما اعبمع هبوز وال األم ي" أح  زبي  : التخي  واؼب اد
 أختها أو  ن ا تزوج :كبو

  ينهما اعبمع هبوز و األم ي" أح  زبي   اإل اح  واؼب اد
 الز اد أو العلما  جال  :كبو

 اػبَب  ع  التفصي  أو اإلهباـ أو وللش 
  ؛[ٜٔ :الكهف] ﴾ي ـو   ع    أ و ي وم ا ل   ثن ا ق اُلوا﴿ :تعاىل قول  كبو
ُنوف   أ و س اح     ق اُلوا﴿ ؛[ٕٗ :س أ] ﴾ُ     ل ع ل  َٰ  إ يَاُك  أ و و إ نَا  ﴿  [ٕ٘ :الااريات] ﴾ؾب 

  ،   دبعن لإلض اب وقي 
 ي ز يُ وف      :أي ،[ٚٗٔ :الصا ات]﴾ي ز يُ وف   أ و أ لف   م ائ     إ ىل َٰ  و أ رس لن ػَٰ ُ ﴿ :تعاىل كقول 

 اؼبعن ُب "أو" مث  "إما" -٘ٔ
 اعبمهور عن  و اا ،أختها وإما  ن ا إما تزوج :كبو
  ،التفصي  ح ؼ "إما" أف :الفارس  منه  اققن عن  وأما
 ال اج   و و اا
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 واإلست راؾ لإلض اب "  " -ٙٔ
 أم ا أو كاف خَبا مث   ك ـ  ع  لإلض اب تكوف
 عم ا    زي ا اض ب ،عم و    زي  قاـ :كبو

  هن أو  نف  ع  "لك"" دبنزل  لإلست راؾ وتكوف
 عم ا    زي ا ض ب ال ،خلي     سعي  قاـ ما :كبو
 لإلض اب مفي ا ا ت ا  ح ؼ تكوف    للعطف تك" مل صبل  ت  ا  إف
َن ُ  ۦ      يػ ُقوُلوف   أـ ﴿ :تعاىل قول  كبو  [ٓٚ :اؼبؤمنوف] ﴾  ٱغب     ج ا   ُ       ج 

  ،لإلست راؾ تكوف "لك"" -ٚٔ
 :ش وط ث ث  هبا للعطف ويشرط

 معطو ها إ  اد (ٔ
  هن أو  نف يتق مها أف (ٕ
  الواو   تس أال (ٖ
 طاحل لك" صاحل  ج   م رت ما ،عم ا لك" زي ا ض ب ال :كبو
 الػػػواو سػػػ قتها أو هنػػػ  أو نفػػػ  يتقػػػ مها مل أو اعبملػػػ  علػػػ  "لكػػػ""  دخلػػػ وإذا

 ا ت ا  ح ؼ كان 
  ،يق  مل زي  ولك" عم و قاـ :كبو
 يق  مل زي  ولك" عم و قاـ ،عم و قاـ لك" زي  يق  مل    
  ، ع  ا عل  حك  لنف  "ال" -ٛٔ

 :ش وط ث ث  هبا للعطف ويشرط
 معطو ها إ  اد (ٔ
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 (ال اج  عل ) ن ا  أو أم  أو  إث ات تست   أف (ٕ
  عاطف تقرف أال (ٖ
 عم و ال زي  يا ،عم ا ال زي ا اض ب ،عم و ال زي  جا  :كبو
  ،عم و    ال زي  جا  :كبو ُب كما  عاطف "ال" اقرن  وإذا

 عاطف  وليس  ق لها ؼبا نف  "ال"و "  "  العاطف
 عليػ  عطف  ما و ن  ين  تفص  أف وج  اؼبتص  ال  ع ضم  عل  عطف  إذا -ٜٔ

 اؼبنفص   الضم  كث ا الفص  ويقع  ش  
 [ٗ٘ :األن يا ] ﴾م   ن ض ل ػَٰ    ی و   ا  ا ؤُُك  أ نُت  ُكنُت  ل ق  ﴿ :تعاىل قول  كبو

    كاؼبفعوؿ اؼبنفص  الضم   غ  الفص  أيضا وورد
نَػَٰ ُ ﴿ :تعاىل قول  كبو  [ٖٕ :ال ع ] ﴾ص ل     و م " ي  ُخُلونػ ه ا ع  ف ج 

 [ٛٗٔ :األنعاـ] ﴾  ا  ا ُؤن ا و ال    أ ش  كن ا م ا  ﴿ :تعاىل قول  كبو ،النا ي  "ال"ػ  الفص  ومثل 
  ينػػ  التفصػػي  وجػػوب) كاؼبتصػػ   حكمػػ  اؼبسػػتر ال  ػػع ضػػم  علػػ  عطفػػ  إذا -ٕٓ

 ( ش   علي  عطف  ما و ن
 وزي  أن  اض ب :كبو
 [ٖ٘ :ال ق ة] ﴾ٱعب َن    و ز وُج    أ ن    ٱسُك"﴿ :تعاىل قول  ومن 

  ص     اؼباكور الضم  عل  العطف كث ا النظ  ُب ورد وق 
 رم  تعسف" الغ  كنعاج ... هتاد  وز   اق ل  إذ قل  :كقول 
 والع ـُ  سوا      ج  م رت :ا رضب  سي وي  حك  ،قلي  النث  ُب ذل  ورد وق 

  ص  إىل وبتاج ال اؼبنفص  اؼب  وع الضم  عل  العطف -ٕٔ
 وعم و  و إال قاـ ما زي  :كبو
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 اؼبنفص  اؼبنصوب الضم  كال 
 وعم ا إياؾ إال أك م  وما ،وعم ا ض  ت  زي  :كبو

 ل  اعبار  إعادة إال اجمل ور الضم  عل  يعطف ال -ٕٕ
 وزي     م رت :هبوز وال ،و زي     م رت :كبو
 : قول  إلي  وأشار مال  ا " واختار  الكو يوف ذل  وأجاز اعبمهور ما    اا
      جعػػػ  قػػػ  الزمػػػا   خفػػػ    ضػػػم  ... علػػػ  عطػػػف   لػػػ   خػػػا     وعػػػود( ٜ٘٘)
        مث تػػػا الّصػػػحي  والّنثػػػ  الػػػّنظ  ُب ... أتػػػ  قػػػ  إذ ؛الزمػػػا   عنػػػ ي ولػػػي ( ٓٙ٘)

. 
 علي  لل الل  علي  اؼبعطوؼ حاؼ ق  -ٖٕ

  ،[ٖٔ :اعباثي ] ﴾ع ل يُك  تُتل  َٰ    اي ػَٰت ی ت ُك" أ  ػ ل  ﴿ :تعاىل قول  من  وجع 
 آياٌب تأتك  أمل :والتق ي 

 األ عاؿ وُب  يها يكوف     األظبا  ـبتصا لي  العطف -ٕٗ
 وق  زي ا اض ب ،ورك  زي  جا  ،ويقع  زي  يقـو :كبو

 وهبػػوز ،وكبػػو  الفاعػػ  كاسػػ  للفعػػ  اؼبشػػ   االسػػ  علػػ  الفعػػ  يعطػػف أف هبػػوز -ٕ٘
  اا عك  أيضا

ُغ    ﴿ :تعاىل قول  كبو ، األوؿ
 [ٗ-ٖ :العاديات] ﴾ن قعا ۦ        أ ث  ف   * ُص حا ت  ا  ٱؼب

 اؼبعا  ا يستح  عطا  وؾب  ... ع و  ي   يوما  ألفي  :الشاع  قول  كبو ،والثاٍل
  :قول  وذل 

      سػػه  ذبػػ   اسػػتعم  وعكسػػا   ...  عػػ   عػػ    شػػ   اسػػ  علػػ  واعطػػف( ٗٙ٘)
. 

 

 

 

 

 



 156 |   ألفية ابن مالكبدائع المسالك في توضيح 

 

 

 

 

 
 
 

 : قاؿ اؼبؤلف
   ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػاغبك  اؼبقصػػػػػػػػود التػػػػػػػػا ع( ٘ٙ٘)
 يشتم  ما وأ ، عضا   أو ،مطا قا  ( ٙٙ٘)
  صػح  قصػ ا   إف اعز ض ابلإل وذا( ٚٙ٘)
    (اليػػػػػػ ا قّ لػػػػػػ )و (خالػػػػػػ ا   زر ػ)كػػػػػػ( ٛٙ٘)
  ال الظػػػػا   اغباضػػػػ  ضػػػػم  ومػػػػ"( ٜٙ٘)
 اشػػػػػػػػتماال وأ  عضػػػػػػػػا   اقتضػػػػػػػ  أو( ٓٚ٘)
  يلػػػػػػػػػػ  اؽبمػػػػػػػػػػز اؼبضػػػػػػػػػػّم" و ػػػػػػػػػػ ؿ( ٔٚ٘)
   م"ػ)كػػ الفعػػ  مػػ" الفعػػ  وي ػػ ؿ( ٕٚ٘)

. 

                ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ال اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّم   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػو واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػط    
        "  ػ" ػػػػػػػػ كمعطػػػػػػػػوؼ   أو ،يلفػػػػػػػػ  عليػػػػػػػػ 
        سػػػػػػػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػػػػػػػ  غلػػػػػػػػػػػػػػػط قصػػػػػػػػػػػػػػػ    ودوف

                (ُمػػػػػػػ   خػػػػػػػ ن    )و (،حقػػػػػػػ  اع  ػػػػػػػ )و
                جػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إحاطػػػػػػػػػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػػػػػػػػػا إال ت  لػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
              (اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتماال ا تهاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ّن ػ)إكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
               ؟(علػػػػػػػػػػ  أـ أسػػػػػػػػػػعي ّ  ذا م"ػ)كػػػػػػػػػػ نبػػػػػػػػػػزا  

                   (يعػػػػػػػػػػػػ" دبػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػتع" إلينػػػػػػػػػػػػا يصػػػػػػػػػػػػ 
. 

 

 مسائ :  ي 
 العوض :لغ  ال  ؿ -ٔ

 عاطف واسط   غ   اغبك  اؼبقصود التا ع  و واصط حا
 عم  األم  جا  :كبو

 :أقساـ أر ع  ال  ؿ -ٕ
 اؼبطا   ال  ؿ (ٔ
 الك  م" ال ع    ؿ (ٕ

 البدل
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 اإلستماؿ   ؿ (ٖ
 اؼب اي" ال  ؿ (ٗ

 من  اؼب  ؿ عن  و ال  ؿ يكوف أف : و اؼبطا   ال  ؿ -ٖ
 أخوؾ زي  جا  :كبو
ُست ق ي    ط  اٱلص     ٱ   ن ا﴿ :تعاىل وقول 

 [ٚ-ٙ :الفارب ] ﴾أ نع م    ٱَلا ي"   ط  اص     * ٱؼب
 من  اؼب  ؿ م"  عضا ال  ؿ يكوف أف : و الك  م" ال ع    ؿ -ٗ

  ،الي  ق ل  ،ثلث  ال غيف أكل  :كبو
 منه  عش وف الت ميا جا  ،وح ؼ و ع  اس  :أقساـ ث ث  الكلم      
 مق ر أو كاألمثل  ماكور إما من  للم  ؿ م" ي  ع  ضم  اتصال  م" وال  
ج   ٱلَناس   ع ل   و ل َل   ﴿ :تعاىل كقول   منه  :أي ،[ٜٚ :عم اف آؿ]﴾ٱست ط اع   م "   ٱل  ي    ح 

 ارت اط من  واؼب  ؿ ال  ؿ  ن يكوف أف : و تماؿشاإل   ؿ -٘
 حق  ع   ا ،علم  زي  أعج ن :كبو

  مق ر أو كاألمثل  ماكور إما ، ضم  اتصال  م" وال  
ػَٰ ُ  قُت    ﴿ :تعاىل كقول    ي  :أي ،[٘-ٗ :الَبوج]﴾ٱلو ُقود   ذ ات   ٱلَنار   * ٱأُلخُ ود   أ صح 

 من   عضا وال ل  مطا قا يكوف ال حبي  ي اين  فبا الش     ؿ  و اؼب اي" ال  ؿ -ٙ
  :أنواع ث ث  و و ،علي  مشتم  من  اؼب  ؿ يكوف وال
 الغلط   ؿ (ٔ
 النسياف   ؿ (ٕ
 اإلض اب   ؿ (ٖ
 الف س زي ا رأي  :كبو
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o الغلط   ؿ  هاا "زي ا" : قل   غلط  ،الف س رأي  :تقوؿ أف أردت إف 
o أ  لت  "  سا رأي " إمبا أن  تاك ت نطق  ؼبا ٍب ،زي ا رأي  :قل  وإف  

 النسياف   ؿ  هاا من 
o رأي "  أن  زبَب أف   ال  ٍب "زي ا رأي "  أن  أوال اإلخ ار أردت وإف 

 اإلض اب   ؿ  هاا "الف س
 !تنبيه
  أت من  ش   ُب وقع إف وال لي  ،ال لغا  ك ـ ُب يقع ال  أقسام  اؼب اي" ال  ؿ
 إض ا   أو نسيان  أو غلط  عل  دالل  "  "  كلم  من  واؼب  ؿ ال  ؿ  ن

 اؼبع    م" النك ة   اؿإ هبوز -ٚ
 [ٕٚٔ :ال ق ة] ﴾  ي    ق ت اؿ ٱغب   اـ   ٱلَشه    ع "   ي سػ  ُلون    ﴿ :تعاىل قول  كبو

 النك ة م" اؼبع      اؿإ أيضا هبوز -ٛ
  [ٖ٘-ٕ٘ :الشور] ﴾ٱلَل    ط  اص      * م ست ق ي  اطص     إ ىل َٰ ﴿ :تعاىل قول  كبو

   اؼبضم م"  اؼبضم ي  ؿ وال ،تق ـ كما الظا   م" الظا   ي  ؿ -ٜ
 تق ـ كما التوكي   هو ،أن     وم رت أن  قم  :مث  وأما

 (الصحي  عل ) الظا   م"  اؼبضم ي  ؿ ال -ٓٔ
 أو ك  م" ك    ؿ ال  ؿ كاف إف إال اغباض  الضم  م" الظا   ي  ؿ ال -ٔٔ

 ك  م"  ع    ؿ أو إشتماؿ   ؿ
 [ٗٔٔ :اؼبائ ة] ﴾و   اخ   ن ا أل  َول ن ا ع ي ا ل ن ا ت ُكوفُ ﴿ :تعاىل قول  كبو ، األوؿ
 مضاعا حلم  ألفيتين وما * يطاعا ل" أم ؾ إف ذرين :الشاع  كقوؿ ،والثاٍل
 اؼبناس  شثن    جل  رجل  ... واألدا   لسج" أوع ٍل :قول  كبو ،والثال 
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 مطلقا الظا   من  ي  ؿ الغي   الضم  -ٕٔ
 خال ا زر  :كبو

 إف إو اإلستفهاـ نبزة ذك  وج  ش ط اس  أو ستفهاـا اس  م" اس  أ  ؿ إذا -ٖٔ
 ال  ؿ مع الش طي 
 ؟ث ثوف أـ أعش وف ؟مال  ك  :كبو ؿ، األو 

 ؟خال  أـ أعل  ؟جا ؾ م"       
 ؟ش ا أـ أخ ا ؟صنع  ما       

  أك م  خال  وإف عل  إف هبته  م" :كبو ،والثاٍل
    ذبز ش ا وإف اخ   إف تصنع ما      

 مثل  م" واعبمل  والفع  االس  م" ك  ي  ؿ -ٗٔ
 تق ـ ق  االس  م" االس   إ  اؿ -
 الفع  م" الفع  وإ  اؿ -

 [ٜٙ-ٛٙ :الف قاف]﴾ٱلع ا ابُ  ل  ُ  ُيض ػَٰع ف * أ ث اما ي ل       لذ   ي فع   و م "﴿ :تعاىل كقول 
 اعبمل  م" اعبمل  وإ  اؿ -

 [ٖٖٔ-ٕٖٔ :الشع ا ] ﴾و   ن ن     أ نع ػَٰ  أ م  َُك  * ت عل ُموف   دب  ا أ م  َُك ﴿ :تعاىل كقول 
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 : قاؿ اؼبؤلف
 "يػػػػا" كالنّػػػػا  أو النّػػػػا  وللمنػػػػاد ( ٖٚ٘)
  نػػػ ب ؼبػػػ" و"وا" للػػػّ اٍل، واؽبمػػػز( ٗٚ٘)
 ومػػػػػػػػا ومضػػػػػػػػم    منػػػػػػػػ وب   وغػػػػػػػػ ( ٘ٚ٘)
  واؼبشػػػػػارل  اعبػػػػن  اسػػػػ  ُب وذاؾ( ٙٚ٘)
  اؼبفػػػػػػػػ دا اؼبنػػػػػػػػاد  اؼبعػػػػػػػػّ ؼ وا ػػػػػػػػ"( ٚٚ٘)
   النّػػػ ا ق ػػػ   نػػػوا مػػػا انضػػػماـ وانػػػو( ٛٚ٘)
    واؼبضػػػػػػػػػػػػػػػػا ا اؼبنكػػػػػػػػػػػػػػػور واؼبفػػػػػػػػػػػػػػػ د( ٜٚ٘)
  مػػػ" وا ػػػتح"ّ  ضػػػ ّ  )زيػػػ  ( وكبػػػو:( ٓٛ٘)
  علمػػػػا الػػػػػ"ا "" يػػػػ  مل إف والضػػػ ّ ( ٔٛ٘)
  نّونػا اضط ارا   ما انص  أو واضم ( ٕٛ٘)
  و"أؿ" "يػػا" صبػػع خػػ ّ  و اضػػط ار  ( ٖٛ٘)
        ػػػػػػػػػػالتعوي  )اللهػػػػػػػػػّ ( واألكثػػػػػػػػػ ( ٗٛ٘)

. 

       " يػػػػػػػػػػػػا" ٍبّ  "أيػػػػػػػػػػػػا" كػػػػػػػػػػػػاا  و"آ" و"أي" 
  اجتنػ  اللػ   ل   "وا" وغ  "يا"، أو

             اعلمػػػػػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػػػػػّ   قػػػػػػػػػػػػػػ  جامسػػػػػػػػػػػػػػتغاثا  
         عاذلػػػػػػػػػػػ   انصػػػػػػػػػػػ  يبنعػػػػػػػػػػػ  ومػػػػػػػػػػػ" قػػػػػػػػػػّ ،
          عهػػػػػػػػػػ ا قػػػػػػػػػػ  ر عػػػػػػػػػػ  ُب الػػػػػػػػػػاي علػػػػػػػػػػ 

       جػػػػػػػػػػػػ دا  نػػػػػػػػػػػػا    ذي ؾبػػػػػػػػػػػػ   وليجػػػػػػػػػػػػ  
               خ  ػػػػػػػػػػػػػػا عادمػػػػػػػػػػػػػػا   انصػػػػػػػػػػػػػػ  وشػػػػػػػػػػػػػ ه 
          هتػػػػػػػػػػ"( ال سػػػػػػػػػػعي     ػػػػػػػػػػ" )أزيػػػػػػػػػػ  كبػػػػػػػػػػو:

         حتمػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػ ّ  الػػػػػػػػػػػ"ا "" يػػػػػػػػػػ  أو
              ّينػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػ ي  اسػػػػػػػػػػػػػتحقاؽ لػػػػػػػػػػػػػ  فّبػػػػػػػػػػػػػا
         اعُبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وؿبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّ  )ا( مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع إال

                 قػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  ُب اللهػػػػػػػػػػػػػػػػّ ( )يػػػػػػػػػػػػػػػػا وشػػػػػػػػػػػػػػػػاّ 
. 

 

 مسائ :  ي 
 واؼبناد  الن ا  ح وؼ اثناف: الن ا  أركاف -ٔ
 ووا و يا وأيا (فب ودة) وآ ويا وأي اؽبمزة و  : س ع ، الن ا  ح وؼ -ٕ

 النداء
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 الق ي  للمناد  "أ"و "أي" -ٖ
 ال عي  للمناد  (فب ودة) "آ"و " يا"و "أيا" -ٗ
  ،متوسطا أو  عي ا أو كاف ق ي ا مناد  لك  "يا" -٘

 "يا"  غ  الق آف ُب الن ا  يقع ومل
 علي  اؼبتفجع اؼبن وب هبا  يناد الت و   ،للن    "وا" -ٙ

 ظه ا  وا ،ك  ي وا ،حس ٌب وا :كبو
 ثيستغا    اإلستغاث  وُب  غ  ا، يناد     تعاىل، ا اس  ن ا  ُب "ا"ي تتعن -ٚ

  غ  ا
 ألف "يا"، م" استعماال كث أ الن    ُب "وا" أف إال الن   ، ُب و"وا" "ا"ي تتعن -ٛ

 اغبقيق   الن ا  االلت اس أم" إذا للن    تستعم  "يا"
 اؼبن وب مع الن ا  ح ؼ حاؼ هبوز ال -ٜ

 زي ا  وا كبو:
 كفيت   ق  إياؾ يا كبو: الضم ، مع وال
 لزي  يا كبو: اؼبستغاث، مع وال

 أكث  إف حى اعبن  اس  مع وكاا قلي  اإلشارة اس  مع الن ا  ح ؼ حاؼ -ٓٔ
 مال . ا " وت عه  منه  طائف  أجاز  ولك" منعو ، النحوين
 عاذل   انص  يبنع  وم" :قول  وذل 

  وجو ا، عامل  وباؼ الاي اؼبواضع م" موضع اؼبناد  -ٔٔ
  ا، ع   أدعو ا، ع   يا قول :  أص 
 عن  "يا" وأني  الفع   حاؼ
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 أنواع: طبس  اؼبناد  -ٕٔ
 العل  اؼبف د (ٔ

  اؼبضاؼ ش ها وال مضا ا لي  الاي العل  و و:
 اإلع اب حاؿ ُب    ي  ع ما عل  م ن وحكم :

 زيود يا زي وف، يا  ن ات، يا زي اف، يا زي ، يا كبو:
 اؼبقصودة النك ة (ٕ

 معن هبا قص  الت و  :
 اإلع اب حاؿ ُب    ي  ع ما عل  م ن :وحكم 
 مسلمات يا رجاؿ، يا رج ف، يا رج ، يا كبو:

 اؼبقصودة غ  النك ة (ٖ
 معن هبا يقص  مل الت و  :

    مفعوؿ منصوب مع ب :وحكم 
  ي ي خا رج  يا األعم : كقوؿ

 اؼبضاؼ (ٗ
    مفعوؿ منصوب مع ب وحكم :

 سلم  أـ يا ؿبم ، أ ا يا ا، ع   يا كبو:
  اؼبضاؼ   شاؼب (٘

 معنا  سباـ م" ش      تعل  ما و و:
    مفعوؿ منصوب مع ب وحكم :

 للع اد رحيما يا ج  ، طالعا يا وجه ، حسنا يا كبو:
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 الض  عل   ناؤ  الن ا   ع  ق ر الن ا  ق   م نيا اؼبناد  االس  كاف  إذا -ٖٔ
  اا يا كبو:
 اؼبق ر للض  م اعاة  ال  ع يت ع أن  ُب كػ"زي "   الن ا ،  ناؤ  ذب د ما ؾب   وهبوز
 للمح  م اعاة و النص   ي ،

 والنص   الض  والعاق  ، العاق ُ   اا يا  تقوؿ:
 والظ يف الظ يف زي  يا تقوؿ: كما

  ن يفص  ومل عل ، إىل مضاؼ  ػ"ا "" ووصف علما ف دام اؼبناد  كاف  إذا -ٗٔ
 وجهاف: اؼبناد  ُب ل  جاز "ا "" و ن اؼبناد 

 الض  عل  ال نا  (ٔ
 عم و  " زي ُ  يا كبو:

 ات اعا والفت  (ٕ
 عم و  " زي    يا كبو:
 خطا  ا  واغبال  "ا ""، الف حاؼ وج 

  تح  وامتنع اؼبناد  ض  وج  عل ،  ع   يقع مل أو عل   ع  "ا "" يقع مل إذا -٘ٔ
 عم و ا " الظ يف زي  يا عم و، ا " غ ـ يا كبو:  األوؿ،
 أخينا ا " زي  يا كبو: والثاٍل،
  ا  واغبال  "ا "" ألف إث ات وهب  األمثل   ا  ُب الض  عل  "زي "  نا   يج 

 ل  وكاف مضمـو و و تنوين  ل  كاف  اؼب ن اؼبناد  تنوي" إىل شاع  اضط  إذا -ٙٔ
 نص  

 الس ـ مط  يا علي  عليها...ولي  مط  يا ا س ـ قول : كبو  األوؿ،
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 األواق  وقت  لق  ع يا يا وقال ... إيلّ  ص ر ا ض    قول : كبو والثاٍل،
 اعبم  م"    ظب  وما ا اس  غ  ُب و"أؿ" الن ا  ح ؼ  ن اعبمع هبوز ال -ٚٔ

 الشع  ض ورة ُب إال
 ا يا كبو:  األوؿ،
 أق   منطل  ال ج  يا كبو: والثاٍل،
 ش ّا انا تعق أف إياكما   ّا... اللااف الغ ماف  يا قول : كبو والثال ،

 وشاّ  الن ا  ح ؼ م" معّوض  مش دة دبي  )الله ( ا اس  ن ا  ُب األكث  -ٛٔ
  قول : ُب الن ا  وح ؼ اؼبي   ن اعبمع

 الله  يا الله  يا أقوؿأؼبا... ح ث ما إذا إٍل     
 :قول  وذل 

               ق ي  ُب اللهّ ( )يا وشاّ  ...  التعوي  )اللهّ ( واألكث ( ٗٛ٘)
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
      "أؿ" دوف اؼبضػػػػاؼ الضػػػػ    ذي تػػػػا ع( ٘ٛ٘)
 واجعػ  انصػ ، أو ار ػع سوا  وما( ٙٛ٘)
 نسػػػقا مػػػا "أؿ" مصػػػحوب يكػػػ" وإف( ٚٛ٘)
  صػػػػف   عػػػ  "أؿ" مصػػػػحوب و"أيهػػػا"( ٛٛ٘)
 ورد "الػػػػػػػػػػاي أيهػػػػػػػػػػا" "أي هػػػػػػػػػػااو"( ٜٛ٘)
 الصػػػػػػف  ُب "أيي ػ"كػػػػػػ إشػػػػػػارة   وذو( ٜٓ٘)
   ينتصػػػ  األوس( سػػػع  )سػػػع  كبػػو: ُب( ٜٔ٘)

.   

          (اغبيػػػػػػػػػػػػػ  ذا أزي ػ)كػػػػػػػػػػػػ نصػػػػػػػػػػػػػ ا   ألزمػػػػػػػػػػػػ  
               و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ال نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقا   كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتق ي 

            ينتقػػػػػػػػػػػػػػػػ  ور ػػػػػػػػػػػػػػػػع ،وجهػػػػػػػػػػػػػػػػاف  فيػػػػػػػػػػػػػػػػ 
          اؼبع  ػػػػػػػػػػػػػػ  ذي لػػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػػالّ  ع يلػػػػػػػػػػػػػػـز

               يُػػػػػػػػػػػػ د  ػػػػػػػػػػػاا  سػػػػػػػػػػػو  "أي" ووصػػػػػػػػػػػف
           اؼبع  ػػػػػػػػػػػػػػ  يفيػػػػػػػػػػػػػػ  ت كهػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػاف إف

             تصػػػػػػػػػػػػػ  اّوال وا ػػػػػػػػػػػػػت  وضػػػػػػػػػػػػػ َ  ،ثػػػػػػػػػػػػػاف  
. 

 

 مسائ :  ي 
 اؼبناد   ع  تقع الت اؼبشهورة التوا ع : و اؼبناد   عات -ٔ

 صاح نا  ك  أ ا يا كبو:
 ومع ب م ن نوعاف: التوا ع ل  الاي اؼبناد  -ٕ
 أقساـ: أر ع  عل   تا ع  "م نيا" اؼبناد  كاف  إذا -ٖ

  ،اؼبناد  للفظ ت عا مع  ا ر ع  هب  ما  (ٔ
 اإلشارة واس  وأي  أي تا ع: و و
 اؼب أة  ا  يا ،ال ج   اا يا ،اؼب أة أيتها يا ،ال ج  أيها يا كبو:

 المنادى( تابع )في فصل
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  !تنبيه
  اب ُب و"أي " "أي" تت ع وال ؿ"ا"  ي  دبا إال أ  ا اإلشارة اس  يت ع ال

 اإلشارة  اس  أو مث  كما  ؿ"ا"  ي  دبا إال الن ا 
 ال ج  أيهاا يا كبو:
 ؿ"ا"ػ  ؿبل  دبوصوؿ أو

 كاا   ع  الاي أيها يا كبو:
  ،لل نا  ضم  هب  ما (ٕ

 يضا ا مل اللااف "أؿ" م" اجمل د واؼبعطوؼ ال  ؿ و و
 وخلي  سعي  يا ،خلي  سعي  يا كبو:

  ،اؼبناد    عا   ت نص   هب  ما (ٖ
 ؿ"ا" م" ؾب دا أضيف تا ع ك   و و
 ،خال  صاح  عل  يا ،سعي  وأ ا عل  يا ،اغبس" أ ا عل  يا كبو:
 خلي  أ ا رج  يا ،كلك   أو كله   ت ميا يا     

 ل   عا  ت والنص  اؼبناد  للفظ ت عا مع  ا ال  ع وجهاف:  ي  هبوز ما (ٗ
  نوعاف: و و
 ؿ"ا"ػ  اؼبقرف اؼبضاؼ النع  [5

 اػبل  اغبس" أو اػبل  اغبس" خال  يا كبو:
 األم  اػبادـ أو األم  اػبادـ خلي  يا    

 مقرف معطوؼ أو  ياف عطف أو توكي  أو نع  م" مف دا كاف  ما [1
 ؿ"ا"ػ 
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 ،خال ا أو خال  خال  يا ،الك َل   أو الك َلُ  عل  يا كبو:
 الضيف   أو والضيفُ  عل  يا ،خلي  أو خلي  رج  يا   
 مع  ا منصوب أ  ا  تا ع  منصو ا مع  ا اؼبناد  كاف  وإف -ٗ

 والضيف خال  أ ا يا ،العل  وذا الفض  ذا يا ،صاح نا اغبس" أ ا يا كبو:
 م نياف هما  مضا ن غ  ؿ"ا" م" ؾب دا معطو ا أو   ال كاف  إذا إال

 وخال  ا ع   يا ،عل  اغبس" أ ا يا كبو:
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 : قاؿ اؼبؤلف
 ليػا ُيضػف إف صػ ّ  منػاد    واجع ( ٕٜ٘)
 اسػتم  اليػا وحاؼ كس ّ  أو و ت ّ ( ٖٜ٘)
    عػػػػ ض (أّمػػػػ    ،أ ػػػػ   ) النّػػػػ ا وُب( ٜٗ٘)

.   

   (ع ػػػ يا ،ع ػػػ ا ،ع ػػػ  ،ع ػػػ ي ،ع    ػ)كػػػ 
ـ   ا ػػ" يػػا) :ُب  (مفػػ  ال -عػػ ّ  ا ػػ" يػػا- أ

    عػػػوض التػػػا اليػػػا ومػػػ" ،ا ػػػت  أو واكسػػػ 
. 

 

 مسائ :  ي 
 :أنواع ث ث  عل  اؼبتكّل  يا  إىل اؼبضاؼ اؼبناد  -ٔ

 اآلخ  صحي  اس  (ٔ
 اآلخ  معت  اس  (ٕ
  ، فالص (ٖ

 الفاع  اس  وم الغ  اؼبفعوؿ واس  الفاع  اس   نا واؼب اد
 أر ع  ي  جاز "أـ" وال "أب" غ  اآلخ  صحي  اظبا اليا  إىل اؼبضاؼ كاف إف -ٕ

 :لغات
  الكس ة واإلجتزا  اليا  حا ا (ٔ

 األكث  و   ،[ٙٔ :الزم ]﴾  ٱتَػُقوف   ي ػَٰع   اد   ع   اد  ُ ﴿ :تعاىل كقول 
 الساكن  اليا  إث ات (ٕ

ه   ع ل  َٰ   أ س  ُ وا ٱَلا ي"   ي ػَٰع   اد ی  ﴿ :تعاىل كقول   [ٖ٘ :الزم ] ﴾أ نُفس 

 المتكلم ياء إلى المضاف المنادى
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 اؼبفتوح  اليا  إث ات (ٖ
ه   ع ل  َٰ   أ س  ُ وا ٱَلا ي"   ي ػَٰع   اد ی  ﴿ :تعاىل كقول   [ٖ٘ :الزم ] ﴾أ نُفس 

 ألفا اليا  وقل   تح  الكس ة قل  (ٗ
 [ٙ٘ :الزم ] ﴾ٱلَل    ج ن      ی  ػ َ ط ُ  م ا ع ل  َٰ  ي ػَٰح س  ت  َٰ ﴿ :تعاىل كقول 

  :لغتن اآلج ومي  متمم  ُب اغبطاب منه  النحاة  ع  وزاد
  الفتح  واإلجتزا  األلف حاؼ (ٔ

 غ ـ يا :كبو
 مكسورا كاف الاي اغب ؼ وض  األلف حاؼ (ٕ

 غ ـ يا :كبو
 ضعيف  و   ا  ال  ض  ،[ٖٖ :يوسف] ﴾السج" رب  ﴿ :وق ئ

  ،"أما" أو "أ ا" اليا  إىل اؼبضاؼ اؼبناد  كاف إذا -ٖ
 :لغات عش   ي  جاز
  الكس ة واإلجتزا  اليا  حا ا (ٔ

 أـ   ويا أب   يا :كبو
 ساكن  اليا  إث ات (ٕ

 أم ُ  ويا أيبُ  يا :كبو
 مفتوح  اليا  إث ات (ٖ

 أم    ويا أيب   يا :كبو
 ألفا اليا  وقل   تح  الكس ة قل  (ٗ

 أما ويا أ ا يا :كبو
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  الفتح  واإلجتزا  األلف حاؼ (٘
ـ   ويا أب   يا :كبو  أ

 مكسورا كاف الاي اغب ؼ وض  األلف حاؼ (ٙ
 أـُ  ويا أبُ  يا :كبو

 مكسورة تا  اليا  إ  اؿ (ٚ
    مَ أُ  يا ،[ٗ :يوسف] ﴾      أ   يا﴿ :تعاىل قول  كبو

 التا   ت  (ٛ
 أم    ويا أ     يا :كبو

 واأللف  التا  (ٜ
 أمتا ويا أ تا يا :كبو

  واليا   التا  (ٓٔ
 أمت ويا أ ت يا :كبو

  ،غ م  غ ـ يا :مث  يا ال إىل مضاؼ إىل مضا ا اؼبناد  كاف إذا -ٗ
 ساكن  أو مفتوح  اليا  إث ات إال  ي  هبز مل
 غ م ْ  غ ـُ  يا أو غ م    غ ـُ  يا :كبو

 :لغات أر ع   يهما  يجوز "أـ" ا "" أو "ع  ا "" اؼبناد  كاف إذا -٘
 اؼبي  كس  مع اليا  حاؼ (ٔ

 أـ   ا "   ويا ع    ا "   يا :كبو
 اؼبي   ت  مع اليا  حاؼ (ٕ

ـ   ا " ويا ع    ا "   يا :كبو  أ
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 [ٜٗ :ط ]﴾ي  نػ ُؤـَ  ق اؿ  ﴿ :تعاىل قول  ُب الس ع  ُب ق ئ وهبما
 ساكن  اليا  إث ات (ٖ

 أم ْ  ا " ويا عم ْ  ا " يا :كبو
 ش ي  ل    خلقتن أن  ... نفس  شقي  ويا أم  ا " يا :الشاع  كقوؿ

 ألفا اليا  قل  (ٗ
 أما ا " ويا عما ا " يا :كبو

 مضجع  يوما عن  ىبلو  لي  ... وا جع  تلوم  ال عما ا ن  يا :الشاع  كقوؿ
 غ  ال مفتوح  اليا  إث ات وج  اآلخ  معت  اليا  إىل اؼبضاؼ كاف إذا -ٙ

 حام َ  ويا  تاي   يا :كبو
 مفتوح  أو ساكن  إث اهتا وج  اآلخ  صحيح  صف  اليا  إىل اؼبضاؼ كاف إف -ٚ

 مك م    ويا مك م ْ  يا :كبو
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 : قاؿ اؼبؤلف
  النػػػػ ا ىبػػػػ ّ  مػػػػا  عػػػػ  "و ػػػػ "( ٜ٘٘)
 خ ػاث" "يػا وزف االنثػ  س ّ  ُب( ٜٙ٘)
     " عػػػػ " الػػػػاكور سػػػػ ّ  ُب وشػػػػاع( ٜٚ٘)

. . 

     واطّػػػػػػػػػػػػ دا كػػػػػػػػػػػػاا، نومػػػػػػػػػػػػاف" "لؤمػػػػػػػػػػػػاف، 
             الث ثػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػ"  كػػػػػػػػػػػػػػػػػاا واألمػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

              " ػػػػػػػػػػ " الشػػػػػػػػػػع  ُب وجػػػػػػػػػػ ّ  تقػػػػػػػػػػ ، وال
. 

 

 مسائ :  ي 
 وظباع  قياس  نوعاف: الن ا  الزم  أظبا  -ٔ
 أنواع:  القياس  -ٕ

" وزف (ٔ  لألنث  ا  شتم " ػ ع اؿ 
  ساؽ ويا خ اث يا كبو:

" وزف (ٕ  للاكور شتما   " ُػع   
 ُغ ر ويا ُ س  يا كبو:

 السماع  م"  اا أف إىل النحاة  ع  وذ  
 "م ْفع  ُف" وزف (ٖ

 مك ماف ويا مطي اف ويا مكا اف ويا  ثافُ ـب ْ  يا كبو:
 السماع  م"  اا أف إىل النحاة  ع  وذ  

 

 النداء الزمت أسماء
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 أنواع: و   ؿبفوظ ، ألفاظ والسماع  -ٖ
 ُ  ُ  يا (ٔ

 "  ف" م" مقطوع و و رج ، يا أي:
  ُػل  ُ  يا (ٕ

 "  ن " م" مقطوع و و ام أة، يا أي:
 لؤماف يا (ٖ

 اللـؤ كث   يا أي:
 مافنو  يا (ٗ

 النـو كث   يا أي:
  الن ا  اؼبخصوص  األظبا   ع  أف إىل "  " الشع  ُب وج ّ  :  قول  وأشار -ٗ

 الن ا  غ  ُب الشع  ُب تستعم  ق 
    ع"   نا أمس  عب  ُب ...  اؽبوج  إ ل  من  تضي  كقول :
   ف ع" أي:

 ض ورة وذل 
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 : قاؿ اؼبؤلف
 ُخفضػا منػاد    اسػ ّ  اسػتغي  إذا (ٜٛ٘)
  "يػػا" كػػّ رت إف اؼبعطػػوؼ مػػع وا ػػت ( ٜٜ٘)
    أل ػػػػف عاق ػػػػ  اسػػػػتغي  مػػػػا والـُ ( ٓٓٙ)

. 

      (للم تضػػػػػػػػػػ  ياػ)كػػػػػػػػػػ مفتوحػػػػػػػػػػا    ػػػػػػػػػػال ـ 
       ائتيػػػػػػػػػػػػػا  الكسػػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػو  وُب

              أل ػػػػػػػػػػػػػػف تعّجػػػػػػػػػػػػػػ    ذو اسػػػػػػػػػػػػػػ ّ  ومثلػػػػػػػػػػػػػػ 
. 

 

 مسائ :  ي 
 عل  ليساع   أو ش ة م" ليخلص  غ   إلعان  شخ  ن ا    : اإلستغاث  -ٔ

 اؼبشق  د ع
 مستغاثا يسم : اإلعان  من  اؼبطلوب -ٕ

 ل  مستغاثا يسم : اإلعان  ل  اؼبطلوب
 مستغيثا يسم : اإلعان  أو لإلستغاث  والطال 

؛  لقوم يا كبو: " للمظلـو " مستغاث، "لقـو  ل  مستغاث "للمظلـو
 حاؼ وال حا ها هبوز وال "يا"، إال الن ا  ح ؼأ م" لإلستغاث  يستعم  ال -ٖ

 جائز حا    ل  اؼبستغاث أما اؼبستغاث،
 أوج : ث ث  للمستغاث -ٗ

 الفت  واج   زائ ة   ـ هب  أف (ٔ
،  لقوم يا كبو:  للمحتاجن للك اـ يا للمظلـو

 اإلستغاثة



 ألفية ابن مالكبدائع المسالك في توضيح  | ٕٙٛ
 

286 | P a g e   

 زائ ة  ألف ىبت  أف (ٕ
 للمظلـو قوما يا كبو:

 حال  عل  ي ق  أف (ٖ
، قوـُ  يا كبو:  للمظلـو

 مكسورة   ـ ج   وج  الك ـ ُب ذك   إف ل  اؼبستغاث أما -٘
 للعل   لقوم يا كبو:
  ػ"م"" هب  وق 
 اعبائ ي" الطغاة م"  لقوم يا كبو:

 الل  من  للمستغاث  اا أف إىل النحاة  ع  وذ  
 اؼبتكل  يا  غ  ضم ا   اظبا   كاف  إذا  تح  ل  اؼبستغاث ُب ال ـ -ٙ

 ل  محم   ل   يا كبو:
  ال، أو "يا" مع  تك ر أف  إما آخ  مستغاث اؼبستغاث عل  عطف إذا -ٚ

 الفت  لـز تك رت  إف
 ل ك  ل عم و ويا ل زي    يا كبو:
 الكس  لـز تتك ر مل وإف
 ل ك  ل عم و ويا زي ل   يا كبو:
  :قول  وذل 

     ائتيا  الكس  ذل  سو  وُب ... "يا" كّ رت إف اؼبعطوؼ مع وا ت ( ٜٜ٘)
. 
 أحكام  ُب اؼبستغاث كاؼبناد    و من  اؼبتعج  اؼبناد  -ٛ

 ما  يا ما ا، يا للما ، يا اؼبا : كث ة  م" التعج  ُب  تقوؿ
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 : قاؿ اؼبؤلف
 ومػػا ؼبنػػ وب   اجعػػ  للمنػػاد  مػػا( ٔٓٙ)
 اشػػػته   الػػػاي اؼبوصػػػوؿ وينػػػ ب( ٕٓٙ)
  ػػػػاأللف صػػػػل  اؼبنػػػػ وب ومنتهػػػػ ( ٖٓٙ)
  كمػػػػػ   ػػػػػ  الػػػػػاي تنػػػػػوي" كػػػػػااؾ( ٗٓٙ)
   ؾبانسػػػػػػػا   أولػػػػػػػ  حتمػػػػػػػا   والشػػػػػػػك ( ٘ٓٙ)
   تُػػػػػ  د إف سػػػػػك     ػػػػػا  زد وواقفػػػػػا  ( ٙٓٙ)
             (ع ػػػػػػػػػػ ا وا ع ػػػػػػػػػػ يا وا) :وقائػػػػػػػػػػ ّ ( ٚٓٙ)

.. 

        أهبمػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػا وال ،ينػػػػػػػػػػػػػػ ب مل ُنّكػػػػػػػػػػػػػػ  
         (حفػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ" وا) يلػػػػػػػػ  (زمػػػػػػػػـز  ئ ػ)كػػػػػػػػ

         ُحػػػػػػػػػػػػاؼ مثلهػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػاف إف متلّو ػػػػػػػػػػػػا
         األمػػػػػػػػ  نلػػػػػػػػ  ،غ  ػػػػػػػػا أو صػػػػػػػػل    مػػػػػػػػ"
              ال سػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػػو    الفػػػػػػػػػػػػػػػت  يكػػػػػػػػػػػػػػػ" إف
              تػػػػػػػػػػػػػػػزد ال واؽبػػػػػػػػػػػػػػػا ، اؼبػػػػػػػػػػػػػػػ ّ  تشػػػػػػػػػػػػػػػأ وإف
             أ ػػػػػػػ   سػػػػػػػكوف   ذا اليػػػػػػػا النّػػػػػػػ ا ُب مػػػػػػػ"

. 
 

 مسائ :  ي 
 من  اؼبتوجع أو علي  اؼبتفجع ن ا    : الن    -ٔ

 ك  ا   وا سي ا ، وا كبو:
 وبص  مل إذا "يا" تستعم  وق  "وا" إال األدوات م" اؼبن وب لن ا  تستعم  ال -ٕ

 اغبقيق   الن ا  الت اس
  من و ا ، يسم : الن    ُب اؼبناد  -ٖ

 الن    أداة وال اؼبن وب حاؼ هبوز وال
 أوج : ث ث  ل  اؼبن وب -ٗ

 الندبة
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 زائ ة  ألف ىبت  أف (ٔ
 ك  ا  وا كبو:

 السك  و ا  الزائ ة  األلف ىبت  أف (ٕ
 يوسفا  وا كبو:

 حال  عل  ي ق  أف (ٖ
 يوسفُ  وا كبو:

 وال النك ة االس   بني     العلمي ، مع    مع  ا اظبا إال اؼبن وب يكوف ال -٘
 اس  اؼب ه  كاف  إذا إال ،(اإلشارة وأظبا  اؼبوصول  كاألظبا ) اؼب هم  اؼبع   

  يجوز  الصل  مشته ا   موصوؿ
 زمـز  ئ  حف  م" وا كبو:

 ع  ُ  يا أو: ) الكس (، ع     يا قاؿ: م" لغ   عل  لليا  اؼبضاؼ ن ب إذا -ٙ
 ) اإلسكاف( ع  ي يا أو: ) األلف(، ع  ا يا أو: ) الض (،

 ع  ا وا يقاؿ:
 ) اإلسكاف( ع  يْ  يا أو: ) الفت (، ع  ي   يا قاؿ: م" لغ  وعل 
 ع  يا وا يقاؿ:

 سك" م" لغ  عل  ع  ا؛ ووا ع  يا وا أعن: الوجهاف، هبوز إمبا أن   اغباص 
  قط اليا 

 :قول  وذل 
            أ    سكوف   ذا اليا الّن ا ُب م" ... (ع  ا وا ع  يا وا) :وقائ ّ ( ٚٓٙ)

. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
ػػػػػػ    احػػػػػػاؼ ت خيمػػػػػػا  ( ٛٓٙ)  اؼبنػػػػػػاد  اخ 
 مػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػ ّ  ُب مطلقػػػػػػػػػا وجّوزنػػػػػػػػػ ( ٜٓٙ)
 واحظػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػ  و ّػػػػػػػػػ   حبػػػػػػػػػا ها( ٓٔٙ)
 العلػػػػػػػػ   ػػػػػػػػوؽ  مػػػػػػػػا ال  ػػػػػػػػاع ّ  إال( ٔٔٙ)
  تػػػػ  الػػػػاي احػػػػاؼ اآلخػػػػ  ومػػػع( ٕٔٙ)
  ُب واػبُلػػػػػػػػػػػػفُ   صػػػػػػػػػػػاع ا   أر عػػػػػػػػػػػ   ( ٖٔٙ)
 وقػػ  م ّكػػ    مػػ" احػػاؼ والعجػػز( ٗٔٙ)
 ُحػػاؼ مػػا حػػاؼ  عػػ  نويػػ  وإف( ٘ٔٙ)
 كمػػػػا ؿبػػػػاو ا   تنػػػػو مل إف واجعلػػػػ ( ٙٔٙ)
  يػػػػػػػػا شبػػػػػػػػود ُب األوؿ علػػػػػػػػ   قػػػػػػػ ( ٚٔٙ)
  كُمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمل  ُب األّوؿ والتػػػػػػػػػػػػػػػػػػـز( ٛٔٙ)
            نػػػػػػػػػػػػ ا دوف رطّبػػػػػػػػػػػػوا والضػػػػػػػػػػػػط ار  ( ٜٔٙ)

. 

           سػػػػػػػػػػػػعادا دعػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػيم" سػػػػػػػػػػػػعا كيػػػػػػػػػػػػا 
ػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػ  و الػػػػػػػػػػػػاي  اؽبػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػ                 ُرطب 
           خػػػػػػ  قػػػػػػ  اؽبػػػػػػا  ػػػػػػا  مػػػػػػ" مػػػػػػا تػػػػػػ خي 
                 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ّ  وإسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناد   إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا     دوف
             مكّمػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػاكنا   لْينػػػػػػػػػػػػػػػػا   ريػػػػػػػػػػػػػػػػ  إف
                 قفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ّ  هبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    واو  

          نقػػػػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػػػػ وّ  وذا ضُبلػػػػػػػػػػػػػػػ    تػػػػػػػػػػػػػػػ خي 
          أُل ػػػػػػػػػػػف  يػػػػػػػػػػػ  دبػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػتعم   ال ػػػػػػػػػػػاق 

           سُب مػػػػػػػػػػػػا وضػػػػػػػػػػػػعا    ػػػػػػػػػػػػاآلخ  كػػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػػو
                يػػػػػػػػػػػا الثػػػػػػػػػػػاٍل علػػػػػػػػػػػ  شبػػػػػػػػػػػ  ويػػػػػػػػػػػا شبػػػػػػػػػػػو

             كم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػلم  ُب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػوجهن وجػػػػػػػػػػػػػػػػػّوز
                              أضبػػػػػػػػػػػػػػ  كبػػػػػػػػػػػػػػو يصػػػػػػػػػػػػػػل  للنّػػػػػػػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػػػػػػػا

. 
 

 مسائ :  ي 
 الصوت وت قي  والتلين التسهي  معنا : اللغ  ُب الرخي  -ٔ

 ربفيظا اؼبناد  آخ  حاؼ االصط ح: وُب

 الترخيم
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 سعاد يا واألص : سعا، يا كبو:
  اطم  يا واألص :  اط ، يا   

 ُم  طبّا يسم : آخ   وباؼ الاي واؼبناد 
 اثناف: إال األظبا  م" ي خ  ال -ٕ

 عل  غ  أو علما   أكاف سوا  التأني ،  تا  ـبتوما   كاف  ما (ٔ
 )العل ( عائش  يا واألص : عائش، يا كبو:
 عل ( )غ  عاؼب  يا واألص : عامل، يا     

 مؤن  أو ؼباك  العل  (ٕ
 أح ؼ ث ث  عل  زائ ا   يكوف وأف م ك  غ  يكوف أف ش ط: عل 
 جعف  يا واألص : جعف، يا كبو:
 سعاد يا واألص : سعا، يا     

 إلي  اؼبضاؼ عج  حباؼ اإلضا   ذي ت خي  إجازة الكو ين وع" -ٖ
 ع وة أ ا يا واألص : ع و، أ ا يا كبو:

  و  اا وعم و ذل ، نق  عم ا   وأف اإلسناد ذو ي خ  ق  أن  مال  ا " زع  -ٗ
 عجز  حباؼ وذل   ش ، أ و وكنيت  لق   وسي وي   النحوين إماـ
 يك ب مع  يا واألص : مع ي، يا كبو:

 الغال  و و ح ؼ إما للرخي  ااوؼ -٘
 سعاد يا واألص : سعا، يا كبو:
 زائ ا   ساكنا   اللن أح ؼ م" اآلخ  ق   الاي كاف  إذا وذل  ح  اف، وإما

 تق ي ا   أو لفظا   جنس  م" ح ك   ل قو  ع ا  ا ص أر ع    مكم   
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 م واف يا واألص : م و، يا كبو:
 سلماف يا واألص : سل ، يا     
 أظبا  يا واألص : أس ، يا     
 منصور يا واألص : من ، يا     
 مسكن يا واألص : مس ، يا     

 اؼبزج  اؼب ك  ُب وذل  كلم ،  أيضا   هبوز للرخي  وااوؼ -ٙ
 مع ي يا يك ب": "مع  ُب تقوؿ
 علما   اث" يا تقوؿ: عش "، "اثنا ُب وذل  وح ؼ، كلم   أيضا   وهبوز

 لغتاف: اؼب خ  اؼبناد  ُب -ٚ
  تح  أو ضم  م" اغباؼ ق   علي  كاف  ما عل  اغباؼ  ع  آخ   ت ق  أف (ٔ

 كس ة  أو
 منصور يا واألص : ،من ُ  يا كبو:
 جعف  يا واألص : ،جعف   يا     
 حارث يا واألص : ،حار   يا     
 واألشه  األوىل و   ينتظ ، م" لغ  تسم : اللغ  و ا 

 ااوؼ اغب ؼ حب ك  رب ك  أف (ٕ
 ) الض ( حارُ  يا جعُف، يا كبو:
 ينتظ  ال م" لغ  تسم : اللغ  و ا 

 ت خيم  وج  مسلم ، كػ:  واؼبؤن ، اؼباك   ن للف ؽ التأني  تا   ي  ما رخ  إذا -ٛ
 اؼبي ( ) فت  مسل    يا  تقوؿ: اغب ؼ، ينتظ  م" لغ  عل 
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 اغب ؼ، ينتظ  ال م" لغ  عل  ت خيم  هبوز وال
 اؼباك   ن ا  يلت   ال ألف اؼبي (، ) ض  مسل ُ  يا تقوؿ:   
  ن،تاللغ عل    خ  للف ؽ ال التا   ي  كان   ما وإما

 (وضمها اؼبي  ) فت  مسل ُ  يا ،مسل    يا علما: "مسلم " ُب  تقوؿ
 :قول  وذل 

                      كم سلم  ُب الوجهن وجّوز ... كُمسمل  ُب األّوؿ والتـز( ٛٔٙ)
. 
 ش وط:  ث ث  اؼبناد  غ  ت خي  هبوز -ٜ

 للض ورة ذل  يكوف أف (ٔ
 للن ا  االس  يصل  أف (ٕ
 التأني   تا  أو الث ث  عل   ا  زائ إما يكوف أف (ٖ

  الشاع : كقوؿ
  واػبص اعبوع ليل  ماؿ  " ط يف ... نار  ضو  إىل تعشو الفى لنع   

 :قول  وذل 
                         أضب  كبو يصل  للّن ا ما ... ن ا دوف رطّبوا والضط ار  ( ٜٔٙ)

. 
 مال  ا " ط يف واألص :
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 : قاؿ اؼبؤلف
  "يػػػػػػا" دوف كنػػػػػػ ا    االختصػػػػػػاصّ  (ٕٓٙ)
 "أؿ" تلو "أيي" دوف ذا يُ   وق ( ٕٔٙ)

. 

              )ارجونيػػػػػػػػػػػػػا(  ػػػػػػػػػػػػإث  الفػػػػػػػػػػػػػى( كػػػػػػػػػػػػػ)أيها 
   اؿ( م " أسخ  -الُعْ ب  - )كب" كمث :

. 
 

 مسائ :  ي   
 التقص  اللغ : ُب اإلختصاص -ٔ

 عن""أ أو "أخ " تق ي  : وجو ا ، اوؼؿب  فع  االس  نص  االصط ح: وُب
 اغبك  لقص 
 الضيف نكـ  الع ب كب" كبو:
 عل  منصوب    مفعوؿ و"الع ب" خَب ، الضيف" "نكـ  وصبل  م ت أ، "كب""

 لب  تق ي  : ؿباوؼ،  فع  اإلختصاص
 اؼبخت  االس  يسم : اإلختصاص  اب ُب اؼبنصوب االس  -ٕ
 التالي : األظبا  م" يكوف أف هب  اؼبخت  االس  -ٖ

 ؿ"ا ػ" اؼبع ؼ (ٔ
  اؿ م" أسخ  الع ب كب" كبو:

 ؼبع    اؼبضاؼ (ٕ
 ص ق  ت كنا  ما نورث ال األن يا  معاش  كب" كبو:

 اإلختصاص
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 العل  (ٖ
 الض اب يكشف سبيما  نا كبو:

 ُب يستعم ف كما   يستعم ف و"أيتها" "أيها"  لفظ: اإلختصاص يكوف ق  -ٗ
 ويكوف وجو ا   ؿباو ا    ػ"أخ " نص  ؿب  ُب ويكوناف الض  عل   ي نياف الن ا 
 أو من    ؿ أو للفظهما صف  أن  عل  ال  ع الـز ؿ"ا ػ" ؿبل    اظبا    ع نبا ما

 اإلع اب م" لهما تا ع أن  عل  نص   هبوز وال ل ، ف يا عطف
 ال ج  أيها اػب  أ ع  أنا كبو:
 اإلصا   أيتها لنا اغف  الله      
 النحاة صبهور ما   و اا

 أمور: ث ث  أح  اإلختصاص عل  اع  ال -٘
 الفحز (ٔ
 التواضع (ٕ
  الضم  اؼبقصود  ياف (ٖ

 أوج : ث ث  م" وىبالف  لفظا   الن ا  يش   اإلختصاص -ٙ
 ن ا  ح ؼ مع  يستعم  ال (ٔ
 ش   يس ق  أف ال   أن  (ٕ
 وال ـ األلف تصاح   أف (ٖ

 اػبطاب ضم  يل  وق  رأي ، كما  اؼبتكل  ضم  يل  أف اؼبخت  ُب األكث  أف اعل  -ٚ
 القص  قباح أرجو ا    كبو:
 غي   ضم   ع  يكوف وال
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 : قاؿ اؼبؤلف
 نصػػػػػػػػػػ  وكبػػػػػػػػػػو  والّشػػػػػػػػػػ ّ  إيّػػػػػػػػػػاؾ  ( ٕٕٙ)
 ومػػا انسػػ  أليّػػا ذا عطػػف   ودوف( ٖٕٙ)
 التكػػػػػػػػػػػ ار أو العطػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػع إال( ٕٗٙ)
    أشػػػػػػػػػػػػػاّ  وإيّػػػػػػػػػػػػػا  إيّػػػػػػػػػػػػػاي وشػػػػػػػػػػػػػاّ ( ٕ٘ٙ)
           اجعػػػػػػػػػػػ  إيّػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػ  وكُمحػػػػػػػػػػػّ ر  ( ٕٙٙ)

. 

                  وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتتار  دبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؿبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
           يلزمػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػ"  علػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػػػػوا 

             الّسػػػػػػػػػػػاري ذا يػػػػػػػػػػػا الضػػػػػػػػػػػي  كالّضػػػػػػػػػػػيغ 
            انت ػػػػػا قػػػػػاس مػػػػػ" القصػػػػػ  سػػػػػ ي  وعػػػػػ"

                        ُ ص ػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػا ُكػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػ  مغػػػػػػػػػػز   
. 

 

 مسائ :  ي 
 التخويف :معنا  اللغ  َب التحاي  -ٔ

 أم  عل  والتحاي  التن ي  يفي  ؿباوؼ  فع  اإلس  نص  :اإلصط ح وَب
 ليتجن   مك و 
 والش َ  إياؾ :كبو
 ُأحار :والتق ي  ،وجو ا مضم   فع  منصوب "إياؾ"ػ 
  ُأحار :تق ي   ،أيضا   ؿباوؼ  فع     مفعوؿ أو "إياؾ" عل  معطوؼ "الش َ "و
 احار أو

 وذبن  و اع  احار"ػك اؼبقاـ يناس  دبا يق ر التحاي   اب َب ااوؼ الفع  -ٕ
 وكبو ا "وتوؽَ  وؽ  

 واإلغراء التحذير
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 :اآلتي   األمور التح ي  يكوف -ٖ
 للخطاب متص  منصوب ضم  ك  م" و  وع  "إياؾ"  لفظ (ٔ

، إياؾ :كبو ،و  إياك  والكاب   يل   ذوال   إياك"َ  الض ؿ 
 وغ   العطف مع "إياؾ" لفظ   وف (ٕ

 األس    األس    والشَ ، نفس   :كبو
  ،للمتكل  "إياي"و للغي   "إيا "  لفظ (ٖ
 الشاوذ م" ذل  اعبمهور جع  (ٗ

 األرن  أح ك  وباؼ وأف إياي :كبو
 الشواب وإيا  إيا  الستن ال ج   ل  إذا     

 استعماالت  صبيع َب "إياؾ" مع العام  حاؼ التحاي  َب هب  -ٗ
 علي  عطف أو ك ر إف "إياؾ" غ  مع العام  حاؼ التحاي  َب هب  -٘

 والش ؾ   الكف    األس  ، األس    :كبو
 ذل  سو   يما وحا   العام  ذك  التحاي  َب هبوز -ٙ

 الكس    احار أو الكس    :كبو
 ؿباوؼ ؼب ت إ خَب أن  عل  اؼبك ر ي  ع وق  -ٚ

 األس ُ   اا :أي ،األس ُ  األس ُ  :كبو
 اإللزاـ :معنا  اللغ  َب اإلغ ا  -ٛ

 أم  عل  اؼبخاط  ت غي  يفي  ؿباوؼ  فع  اإلس  نص  :اإلصط ح وَب
 ليفعل  ؿب وب
 اإلجتهاد   اإلجتهاد   :كبو
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 وا ع  واطل  الـز"ػك اؼبقاـ يناس  دبا يق ر  ا غاإل  اب ُب ااوؼ الفع  -ٜ
 "وكبو ا

 "إيَا"  ي  ياك  مل الا  التحاي  كحك  اإلغ ا  حك  -ٓٔ
 :قول  وذل 

                              ُ ص ػػػػػػػػ  قػػػػػػػػ  مػػػػػػػػا ُكػػػػػػػػ     ػػػػػػػػ  مغػػػػػػػػز    ... اجعػػػػػػػػ  إيّػػػػػػػػا  ػػػػػػػػ  وكُمحػػػػػػػػّ ر  ( ٕٙٙ)
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
 و"صػ " كػػ"شّتاف"  عػ    عػ" نػاب مػا( ٕٚٙ)
 كثػ  كػػ"آمن" "ا عػ " دبعػن وما( ٕٛٙ)
 "عليكػػػػػػػا" أظبائػػػػػػػ  مػػػػػػػ" والفعػػػػػػػ ( ٜٕٙ)
 ناصػػػػػػػػػ ن  لػػػػػػػػػ " "رويػػػػػػػػػ ، كػػػػػػػػػاا( ٖٓٙ)
 عمػػػػػ  عػػػػ" عنػػػػ  تنػػػػوب ؼبػػػػا ومػػػػا( ٖٔٙ)
 ينػػػػػػػػّوف الػػػػػػػػاي  تنكػػػػػػػػ  واحكػػػػػػػػ ( ٕٖٙ)
 يعقػػػػػػ  ال مػػػػػا خوطػػػػػػ   ػػػػػ  ومػػػػػا( ٖٖٙ)
 كق  حكاي    أج   الاي كاا( ٖٗٙ)

.. 

        و"م ػػػػػػػ " "أّو " وكػػػػػػاا  عػػػػػػػ ، اسػػػػػػ   ػػػػػػو 
             نػػػػػػػػػػػزر و" يهػػػػػػػػػػػات" كػػػػػػػػػػػػ"وي" وغػػػػػػػػػػػ ُ ُ 

                "إليكػػػػػػػػػػػػػا" مػػػػػػػػػػػػػع "دونػػػػػػػػػػػػػ " و كػػػػػػػػػػػػػاا
                   مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ري" اػبفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ويعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف

           العمػػػػػػػػػػػػ   يػػػػػػػػػػػػ  مالػػػػػػػػػػػػاي وأّخػػػػػػػػػػػػ  ؽبػػػػػػػػػػػػا
                 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّن  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  وتع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

         هبعػػػػػ  صػػػػػوتا الفعػػػػػ  اسػػػػػ  ُمشػػػػػ      مػػػػػ"
          وجػػػػػػػ  قػػػػػػػ   هػػػػػػػو النّػػػػػػػوعن  نػػػػػػػا والػػػػػػػـز

. 
 

 مسائ :  ي 
 "وأوا  وص ، شتاف،"ػك واستعماال، معن الفع  ع" ناب ما  و الفع  اس  -ٔ

 ا رؽ :دبعن شتاف -
 اسك  :دبعن ص  -
 أتوجع :دبعن أوا  -

 ع مت  تق   ال أهنا غ  الفع  علي  ي ؿ ما عل  ت ؿ كلم  الفع  اس  -ٕ
 :(أقواؿ ث ث  عل ) اإلع اب؟ م" موضع ل     الفع ، اس  َب النحاة اختلف -ٖ

 واألصوات األفعال أسماء
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 مال  ا " واختار  وصباع  األخفش قوؿ و اا ،اإلع اب م" ل  ؿب  ال أن  (ٔ
 اؼبازٍل قوؿ و اا ،ؿباوؼ  فع  نص  ؿب  َب أن  (ٕ
 اػبَب مس  س   اع   ع   اؼب  وع واالس   اإل ت ا ، ر ع ؿب  َب أن  (ٖ

 األوؿ القوؿ وال اج 
 :أقساـ ث ث  إىل ينقس  زمن  إىل  النظ  الفع  االس  -ٗ

 اؼباض  الفع  اس  (ٔ
   ُع  :دبعن  يهات :كبو
 ا رؽ :دبعن شتاف     

 اؼبضارع الفع  اس  (ٕ
 أتوجع :دبعن أوا  :كبو

 أتضج  :دبعن أؼي       
 أتعج  :دبعن  ا  او   و ْي، و ا،        

 األم  الفع  اس  (ٖ
 استج  :دبعن آمن :كبو

 اسك  :دبعن  ْ ص          
 انكفف :دبعن  ْ م          
 امه  :دبعن    يْ و  رُ         
 ات ؾ :دبعن    لْ  ػ          
 ائ  :دبعن  ْ ه  يػَ ح            
 :نوعاف أصل  إىل  النظ  الفع  اس  -٘
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 وم ذب  منقوؿ :نوعاف و و ،ظباع  (ٔ
 إلي  نق  ٍب الفع  اس  غ  َب استعم  ما  و  اؼبنقوؿ واؼب اد
  (وؾب ور جار ع" منقوؿ) الـز دبعن علي  :كبو
  (ظ ؼ ع" منقوؿ) خا دبعن دون  
  (ظ ؼ ع" منقوؿ) اث   دبعن مكان  
 (ظ ؼ ع" منقوؿ) تق ـ دبعن أمام  
 (مص ر ع" منقوؿ) مه أ دبعن روي  
 (مص ر ع" منقوؿ) ات ؾ دبعن  ل  

 الفع  اس  أم   أوؿ م" وضع ما  و  اؼب ذب  واؼب اد
  ُع  :دبعن  يهات :كبو
 أتضج  :دبعن أؼ 
 استج  :دبعن آمن 
 ا رؽ :دبعن شتاف 
 اسك  :دبعن ص  
  ع  ك  م" " ػ ع اؿ  " وزف ع"  ني مع وؿ و و واح  نوع و و ،قياس  (ٕ

 متص ؼ تاـ ؾب د ث ث 
 اقت  :دبعن قتاؿ :كبو
 اض ب :دبعن ض اب 
 انزؿ :دبعن نزاؿ 
 احار :دبعن حاار 
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 الث ث  مزي  م" ؾبيئ  وشا
 ادرؾ :دبعن دراؾ :كبو
  ادر دبعن   ار 

 ومع    نك ة :أيضا قسمن إىل ينقس  الفع  اس  -ٙ
 نك ة كاف  منها نو ف  ما -

 ص    :كبو
 مع    كاف ينو ف مل وما -

 ص ْ  :كبو
 : قول  وذل 

                            ّن  سوا  وتع  ف منها ... ينّوف الاي  تنك  واحك ( ٕٖٙ)
. 
 للكسائ  خ  ا علي  الفع  اس  معموؿ تق َل هبوز ال -ٚ

 دراؾ زي ا   :تقوؿ   
 للجميع واح ة صيغ  يلـز الفع  اس  -ٛ

 واؼبؤن  واؼباك ، واعبمع، ثن،واؼب للواح ، ص ْ  : تقوؿ
 اؼبخاط    ي يف اع  اػبطاب كاؼ غبقت  ما إال

  ،أنفسكما عليكما ،أنفس    علي    ،أنفس    علي    : تقوؿ
 أنفسك" عليك" ،أنفسك  عليك       
 اإلنساف وصغار اغبيواف م" يعق  ال ما ػبطاب استعم  لفظ  و الصوت اس  -ٜ

 وع ماؼبس األصوات م" الصوت غبكاي  أو
  ال غ لزج  ع س ،اػبي  لزج       :كبو  األوؿ -
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 الطف  لزج  "ك خْ  أو "ك خْ  :كبو والثاٌل -
 اغبج  لصوت ط ْ  ،الغ اب لصوت غاؽ   ،السيف لوقوع ق  ْ  :كبو والثال  -
 الصوت  اس  ـبتـو ألن  "سي وي " كبو  ن ال لو  اؼبي ، عل  للص اخ وي 

 م ني  كلها األصوات وأظبا  األ عاؿ أظبا  أف -ٓٔ
 وج  ق   هو الّنوعن  نا والـز : قول  وذل 
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 : اؼبؤلفقاؿ 
    نبػػػػػػػػػػػا  نػػػػػػػػػػػونن توكيػػػػػػػػػػػ ّ  للفعػػػػػػػػػػػ ( ٖ٘ٙ)
 آتيػػػػػا "يفعػػػػػ "و "ا عػػػػػ " يؤّكػػػػػ اف( ٖٙٙ)
 مسػػػػػػػػػػػتق   قسػػػػػػػػػػػ    ُب مث تػػػػػػػػػػػا   أو( ٖٚٙ)
  ،اعبػػػػزا طوالػػػػ  مػػػػ" "إّمػػػػا" وغػػػػ ( ٖٛٙ)
  دبػػػػػػا لػػػػػػن   مضػػػػػػم    ق ػػػػػػ  واشػػػػػػكل ( ٜٖٙ)
  ،األلػػػػػػػف إال احا نّػػػػػػػ  واؼبضػػػػػػػم ( ٓٗٙ)
  اليػػػػػػا غػػػػػػ  را عػػػػػػا- منػػػػػػ   اجعلػػػػػػ ( ٔٗٙ)
  وُب ، ػػػػػاتن را ػػػػػع مػػػػػ" واحا ػػػػػ ( ٕٗٙ)
  و)يػػا  الكسػػ ،  نػػ ( يػػا )اخشػػن كبػػو:( ٖٗٙ)
  األلػػػػػػػػف  عػػػػػػػػ  خفيفػػػػػػػػ ّ  تقػػػػػػػع ومل( ٗٗٙ)
     مؤّكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا   ق لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زد وأل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ( ٘ٗٙ)
  ردؼ لسػػػػػاك"   خفيفػػػػػ    واحػػػػػاؼ( ٙٗٙ)
  مػػػا الوقػػػف ُب حػػػا تها إذا واردد( ٚٗٙ)
                   أل فػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػت     عػػػػػػػػػػػػػ  وأ ػػػػػػػػػػػػػ لنها( ٛٗٙ)

... 

                  (واقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هنما اذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاّ ) كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍل 
                تاليػػػػػػػػػػػا "أّمػػػػػػػػػػػا" شػػػػػػػػػػػ طا   أو ،طلػػػػػػػػػػػ    ذا

                  "ال" و عػػػػػػػػػػ  "مل"و "مػػػػػػػػػػا"  عػػػػػػػػػػ  وقػػػػػػػػػػ ّ 
                  "ا  زاػ"كػػػػػػػػػػػػػػػ ا ػػػػػػػػػػػػػػػت  اؼبؤّكػػػػػػػػػػػػػػػ  وآخػػػػػػػػػػػػػػػ 
             علمػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػ  ربػػػػػػػػػػػػػّ ؾ مػػػػػػػػػػػػػ" جػػػػػػػػػػػػػان 

             ألػػػػػػػػػػػػف الفعػػػػػػػػػػػػ  آخػػػػػػػػػػػػ  ُب يكػػػػػػػػػػػ" وإف
                 (سػػػػػػػػػػػػػعيا اسعنَ ػ)كػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػا    -والػػػػػػػػػػػػػواو

                قفػػػػػػػػػػػػػػػ  ؾبػػػػػػػػػػػػػػػان  شػػػػػػػػػػػػػػػك  يػػػػػػػػػػػػػػػاو  واو
   مسػػػػػػويّا وقػػػػػػ  واضػػػػػػم ، اخشػػػػػػوف( قػػػػػػـو

             ألػػػػػػػػػػػػػػف وكسػػػػػػػػػػػػػػ  ا ،شػػػػػػػػػػػػػػ ي ة لكػػػػػػػػػػػػػػ"
        أسػػػػػػػػػػػػػػن ا اإلنػػػػػػػػػػػػػػاث نػػػػػػػػػػػػػػوف ىلإ  عػػػػػػػػػػػػػػ   
               تقػػػػػػػػػػػػػػػػػف إذا  تحػػػػػػػػػػػػػػػػػ    غػػػػػػػػػػػػػػػػػ  و عػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

    ُعػػػػػػػ  ما كػػػػػػػاف الوصػػػػػػػ  ُب أجلهػػػػػػػا مػػػػػػػ"
        (قفػػػػػػا) (:قفػػػػػػ"ْ ) ُب تقػػػػػػوؿ كمػػػػػػا وقفػػػػػػا  

. 
 
 

 التوكيد نونا
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 مسائ :  ي 
 وخفيف  ثقيل  :نوناف الفع  لتوكي  -ٔ

 [ٕٖ:يوسف] ﴾و ل ي ُكْون ا ل ُيْسج ن "َ ﴿ :تعاىل قول : كبو
 :النونن  اي" َب النحاة اختلف -ٕ

o   أص  منهما واح  ك  أف إىل ال ص ين صبهور  ا 
o   الثقيل  ع"   ع اػبفيف  أف إىل الكو ين صبهور وذ 
o   األص     اػبفيف  أف إىل قـو وذ 

  الصواب أعل  وا األوؿ، القوؿ وال اج 
 مطلقا اؼباض   يهما يؤك  وال واؼبضارع، األم   ع  إال ماهب يؤك  ال -ٖ
 ش ط( )  وف مطلقا توكي    يجوز األم ،  ع  أما -ٗ

 تػ ع َلم َ"،  – ا ْجت ه   فَ : كبو
 تػ ع َلم "ْ  – ا ْجت ه   فْ 

 :حاالت  ل  اؼبضارع، أما -٘
  واج ا،  يهما توكي   يكوف أف (ٔ

  فاص ، الم  م" مفصوؿ غ  لقس  جوا ا مستق   مث تا كاف إذا وذل 
 [ٚ٘األن يا :] ﴾أ ْصن ام ُك ْ  أل  ك ي  فَ  و ت الَل   ﴿: تعاىل قول  كبو

  الواج ، م" ق ي ا يكوف أف (ٕ
 "ما"،اؼبؤك ة  ػػػػ "إْف"لػػػ ش طا كاف إذا وذل 
 [ٛ٘:األنفاؿ] ﴾زب  ا  "َ  و ا َما﴿: تعاىل قول  كبو

َ    إ َما﴿: تعاىل قول   [ٔٗ:الزح وؼ] ﴾ن ْا  ا 
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  [ٕٙ:م َل] ﴾تػ   ي "َ    إ َما﴿: تعاىل قول 
  كث ا، يكوف أف (ٖ

 الطل ، أداة  ع  وقع وذل 
َ  و ال  ﴿: تعاىل قول  كبو   [ٕٗ:إ  ا ي ] ﴾غ ا      الَل    رب ْس ا 
  قلي ، يكوف أف (ٗ

 "إفْ " ػػػػ تس   مل الت الزائ ة "ما"أو  النا ي ، "ال" ع   وذل 
ن     و اتَػُقْوا﴿: تعاىل قول ك َ  اَل    تػْ ْيا  ْنُك ْ  ظ ل ُمْوا اَلا ْي"   ُتص   [ٔٗاألنفاؿ:] ﴾خ ا َص    م 

 شك  ا ين تّ  ما عض    وم" ... ا ن  س ؽ مي    منه  مات إذا :الشاع  كقوؿ
 أف يكوف أق ،  (٘

 أداة اعبزا  غ  "إما" ع  وذل   ع  "مل" و 
 وبس   اعبا   ما مل يعلما :كقوؿ الشاع 

 :ي  اؼبضارع  النوف َب أر ع حاالتال هبوز تأك -ٙ
 غ  مس وؽ دبا هبيز توكي  ،  يكوف أف (ٔ

 "ما" الزائ ة،كالقس  وأدوات الطل  والنف  وأدوات الش ط و
 هبته َف زي : هبته  زي ،    تقوؿ : كبو

 أف يكوف منفيا واقعا جوا ا للقس ، (ٕ
 : وا  ال أنق  عه  أمتكبو

 أف يكوف للحاؿ، (ٖ
 : وا  لنا   اآلف.كبو

 أف يكوف مفصوال م" الـ جواب القس ، (ٗ
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 [٘الضح :] ﴾و ل س ْوؼ  يُػْعط ي   ر       ػ تػ ْ ض  ﴿: تعاىل قول  كبو
 أف آخ  اؼبؤك  يفت ، -ٚ

 اض  "َ  ،: لتض  "َ تقوؿ
خ   حينئا أف يكوف مسن ا إىل ضم  ذي لن،  إن  وب ؾ آ :ويستثن م" ذل 

 ان  ذل  اللنذبحب ك  
 أف ذل  اللن هب  حا   إف كاف يا   أو واو ا، -ٛ

 : اض  ُػْوفَ واألص  ،تقوؿ: اض ُ "َ 
 : اض   ْنَ،واألص  ،اض   "َ      

ىبش "  إن  رباؼ آخ  الفع  "ذل  أف يكوف آخ  الفع  ألفا كػػػويستثن م" 
 واليا  مكسورة وتث   الواو مضموم ،

 : اخشُوَف كبو األوؿ 
َ كبوالثاٍل و   : اخشن 

 رباؼ آخ  ،    تقل   يا  ، الواو واليا  مل وإف اسن   اا الفع  إىل غ 
 لتخشيناف   ،لتخشنَ  ،خشياف  تل ،ليخشنَ  :كبو

 :نف د النوف اػبفيف   أر ع  أحكاـت -ٜ
 أهنا ال تقع  ع  األلف خ  ا ليون  والكو ين، (ٔ

 اقع ا ،كبو: قوما
 أهنا ال تؤك  الفع  اؼبسن  إىل نوف اإلناث، (ٕ

 تكتْا   ،يكتْا   ،كبو: اض ْ "  
 أهنا رباؼ ق   الساك"، (ٖ
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   أف ... ت كع يوما وال    ق  ر ع لّ ع: ال هتن الفق  كقوؿ الشاع 
 "ْ ن  يػْ واألص : ال هتُ  

 الوقف حك  التنوي"، أهنا تعط  َب (ٗ
o ،إف وقع  ع   تح  قل   ألفا  

  [ٕٖ:يوسف] ﴾و ل ي ُكْون ا﴿؛ [٘ٔالعل :]﴾ل ن ْسف ع ا﴿: كبو قول  تعاىل
o  وإف وقع   ع  ضم  أو كس ة حا  ، وهب  حينئا أف ي د ما حاؼ

 َب األص  ألجلها،
 اض   "ْ  ،: اض ُ "ْ تقوؿ َب الوص 

 اض   ْنْ  ،واألص : اض  ُػْوفْ        
o حا   النوف ٍب ت جع  الواو واليا  لزواؿ الساكنن،ف إذا وق   

 اض يب ،تقوؿ: اض  وا
 :وذل  قول  

  عُػػػ  ما كػػاف الوصػػػ  ُب أجلهػػا مػػػ" ... مػػا الوقػػػف ُب حػػا تها إذا واردد( ٚٗٙ)
   (قفػػا) (:قفػػ"ْ ) ُب تقػػوؿ كمػػا وقفػػا   ... أل فػػا  ػػت     عػػ  وأ ػػ لنها( ٛٗٙ)
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
                   م ّينػػػػػػػػػػػا أتػػػػػػػػػػ  تنػػػػػػػػػػوي"ّ  الّصػػػػػػػػػػ ؼ( ٜٗٙ)
 منػػػػػػػػػع مطلقػػػػػػػػا   التأنيػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػألف( ٓ٘ٙ)
 سػػػل  وصػػف ُب " عػػ ف" وزائػػ ا( ٔ٘ٙ)
 "أ عػػػػػػػ " ووزف أصػػػػػػػل    ووصػػػػػػػفّ ( ٕ٘ٙ)
    الوصػػػػػػػػػػػػػػػفّي  عػػػػػػػػػػػػػػػارض وألغػػػػػػػػػػػػػػػنّ ( ٖ٘ٙ)
ػػع لكونػػ  ؛القيػػ  (:  أدْ ػ) الػػ( ٗ٘ٙ)  ُوض 
     (عػػػػػػػػػػ  وأ ،وأخيػػػػػػػػػػ  ،أجػػػػػػػػػػ ؿ)و( ٘٘ٙ)
 معتػػػػَب وصػػػػف   مػػػػع عػػػػ ؿ   ومنػػػػع( ٙ٘ٙ)
 كهمػػػػػػػا "وثػػػػػػػ ث ،مثػػػػػػػن" ووزف( ٚ٘ٙ)
 "مفػػػػػػػاع " مشػػػػػػػ     عبمػػػػػػػع   وكػػػػػػػ"( ٛ٘ٙ)
 (واريػ)جكالػػػػػػ منػػػػػػ  اعػػػػػػت ؿ   وذا( ٜ٘ٙ)
     اعبمػػػػػػػػػػػػػػػع هبػػػػػػػػػػػػػػػاا (س اوي ػ)ولػػػػػػػػػػػػػػػ( ٓٙٙ)
    غبػػػػػػػػػػػ  دبػػػػػػػػػػػا أو ظُب ػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  وإف( ٔٙٙ)
  م ّك ػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػ    امنػػػػػػػػػػػع والعلػػػػػػػػػػػ ( ٕٙٙ)
 " ع نػػػػا" زائػػػػ ي حػػػػاوي كػػػػااؾ( ٖٙٙ)

              أمكنػػػػػػػػػػػا االسػػػػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػػػػوف  ػػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػػػن   
           وقػػػػػػػػػع كيفمػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػوا  الػػػػػػػػػاي صػػػػػػػػػ ؼ
           ُخػػػػػػػػػػت   تأنيػػػػػػػػػػ     تػػػػػػػػػػا  يُػػػػػػػػػػ   أف مػػػػػػػػػػ"

              (أشه ػ)كػػػػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػػػػا تأنيػػػػػػػػػػػػػػ    فبنػػػػػػػػػػػػػػوع
                         اإلظبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارض (،أر ع  ػ)كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

            ُمن ػػػػػػػػػػػػع انصػػػػػػػػػػػػ ا   وصػػػػػػػػػػػػفا   األصػػػػػػػػػػػػ  ُب
                        اؼبنعػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػنل" وقػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ،مصػػػػػػػػػػػػػػػػػ و  

           "وأخػػػػػػػػػػ  ،وثػػػػػػػػػػ ث ،مثػػػػػػػػػػن" لفػػػػػػػػػػظ ُب
                       ليعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ألر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػع   واحػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػ"

                     كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   دبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع   "مفاعي ػ"الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أو
                (ساريػ)كػػػػػػػػػػػػػػػػ أجػػػػػػػػػػػػػػػ    وجػػػػػػػػػػػػػػػ ًّا ر عػػػػػػػػػػػػػػػا  
                      اؼبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو اقتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
                  وبػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّ  منعػػػػػػػػػػػػػػػػػ   االنصػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؼ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

                 (معػػػػػػػػػػػػ يك  ا) :كبػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػزج   ت كيػػػػػػػػػػػػ 
                  (أص هاناػ)وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (غطفافػ)كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ينصرف ال ما
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   مطلقػػػػػػػػػػػا هبػػػػػػػػػػػا    مؤنّػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػاا( ٗٙٙ)
 (سػػػق ) أو (جورػ)كػػػ أو ،الػػػث ث  ػػػوؽ( ٘ٙٙ)
 سػػػػ   تػػػػاك ا   العػػػػادـ ُب وجهػػػػاف( ٙٙٙ)
 مػػػع والتع يػػػف الوضػػػع والعجمػػػ ّ ( ٚٙٙ)
 الفعػػػػػػػػ  ىبػػػػػػػػ ّ  وزف   ذو كػػػػػػػػااؾ( ٛٙٙ)
 أل ػػػػف ذي مػػػػ" عل مػػػػا   يصػػػػ  ومػػػػا( ٜٙٙ)
 عػػػػػػػ ال إف صػػػػػػػ    امنػػػػػػػع والعلػػػػػػػ ( ٓٚٙ)
 (سػػح ) مانعػػا   والتع يػػف والعػػ ؿ( ٔٚٙ)
 علمػػا "اؿع ػػ ػ  " الكسػػ  علػػ  ا ػػ"و ( ٕٚٙ)
 نّكػػػػػػ ا مػػػػػػا واصػػػػػػ  " ،سبػػػػػػي  عنػػػػػػ ( ٖٚٙ)
  فػػػػػ  منقوصػػػػػا   منػػػػػ  يكػػػػػوف ومػػػػػا( ٗٚٙ)
           ُصػػػػػػػ  ؼ تناسػػػػػػػ    أو والضػػػػػػػط ار  ( ٘ٚٙ)

... 

              ارتقػػػػػػػػػػ  كونػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػار منػػػػػػػػػػع وشػػػػػػػػػػ ط
       ذكػػػػػػػ  اسػػػػػػػ  ال امػػػػػػػ أة   اسػػػػػػػ  (زيػػػػػػػ   ) أو

            أحػػػػػػػػػػػػ  واؼبنػػػػػػػػػػػعُ  (، ن ػ)كػػػػػػػػػػػػ وُعجمػػػػػػػػػػػ   
          امتنػػػػػػػػػػع صػػػػػػػػػػ  ُ  الػػػػػػػػػػث ث علػػػػػػػػػػ  زيػػػػػػػػػػ   
              (يعلػػػػػػػػػػػػػػػػػ )و (أضب   ػ)كػػػػػػػػػػػػػػػػػ غالػػػػػػػػػػػػػػػػػ    أو

        ينصػػػػػػػػػػػػ ؼ  لػػػػػػػػػػػػي  إلغبػػػػػػػػػػػػاؽ   زيػػػػػػػػػػػػ ت
               (ثع ػ)كػػػػػػػػػػػػػػػػ أو التوكيػػػػػػػػػػػػػػػػ  " ع   ػُ ػ"كػػػػػػػػػػػػػػػػ
           يُعتػػػػػػػػػػػػػػػػَب قصػػػػػػػػػػػػػػػػ ا   التعيػػػػػػػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػػػػػػػ  إذا

                (جشػػػػػػػػػػػػػػػما) نظػػػػػػػػػػػػػػػ  و ػػػػػػػػػػػػػػػو ،مؤنّثػػػػػػػػػػػػػػػا  
                  أثّػػػػػػػػػػ ا  يػػػػػػػػػ  التع يػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػ ّ  مػػػػػػػػػ"

                 يقتفػػػػػػػػػػػػػػػػ  (جػػػػػػػػػػػػػػػػوار  ) هنػػػػػػػػػػػػػػػػج إع ا ػػػػػػػػػػػػػػػػ 
          ينصػػػػػ ؼ ال قػػػػػ  واؼبصػػػػػ وؼُ  ،اؼبنػػػػػع ذو

. 
 

 مسائ :  ي 
ما ال ينص ؼ يسم  اؼبمنوع م" الص ؼ أيضا أو غ  منص ؼ أو غ  منوف أو  -ٔ

 متمكنا غ  أمك"
 ما ال هبوز أف يلحق  تنوي" وال كس ة  :ما ال ينص ؼ  و -ٕ

 طشافُ عو  ويعقوبُ  أضب ُ ػ: ك
 "ؿأمل ت خ  علي  " وأف ا ال ينص ؼ هب   الفتح  إف مل يضم -ٖ

 كبو: م رت  أضب   
 ؿ" ج   الكس ةأعلي  "   إف أضيف أو دخل
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 كبو: م رت  أضب  ك  و األضب   
ف م" عل  تسع أو واح ة منها اعلت  ي  إمبا يبنع اإلس  م" الص ؼ إذا وج  -ٗ

 العلتنمقاـ تقـو 
 : معها قول هبوالعل   -

 "وعجم  ٍب صبع ٍب ت كي ...  ف وتأني  ومع   ع ؿ وص"
 "القوؿ تق ي ف  ع  و اا ز و و ...  والنوف زائ ة م" ق لها ألف"

 : ما ال ينص ؼ نوعاف -٘
 ع  س   واح ننوع يب (ٔ
 ع لس  نننوع يب (ٕ

  س   واح  ث ث  أنواع: ما ال ينص ؼ -ٙ
 ك  اس  كاف ُب آخ   ألف التأني  اؼبم ودة (ٔ

 كبو: صح ا ، عارا ، زك يا ، أنص ا 
 ك  اس  كاف ُب آخ   ألف التأني  اؼبسكورة (ٕ

 ل ، ذك  ، ج ح  كبو: ح
 ته  اعبموعما كاف عل  وزف من (ٖ

 كبو: مساج ، درا  ، مصا ي ، عصا  
 تنبيه!

ال يشرط  يما كاف عل  وزف منته  اعبموع أو يكوف صبعا،    ك  اس  
 جا  عل   ا  الصيغ  وإف كاف مف دا   هو فبنوع م" الص ؼ

  اش ، ش احي طكبو: س ا ي ، 
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 س  ن: إما عل  وإما صف ل ما ال ينص ؼ -ٚ
 س ع  مواضع:يبنع العل  م" الص ؼ ُب  -ٛ

  ،أف يكوف علما مؤنثا (ٔ
 سوا  أكاف مؤنثا  التا  

 وضبزة، وطلح   اطم  ػ: ك
 أـ مؤنثا معنويا 

 ق  ولظ سسعاد وزين  و ػ: ك
 : تنبيهات

 إذا كاف العل  اؼبؤن  ع  يا ث ثيا ساك" الوسط  :التن ي  األوؿ
   و ن  وصب ، عدػ: ك 
يكوف منقوال ع" ماك  كأف  يجوز منع  وص   ، واألوىل ص    إال أف  

 إن  سبنع  م" الص ؼ وجو ا وإف   "سع "أو  "قي ػ"ام أة    تسم
 كاف ساك" الوسط

 : إذا كاف الث ث  ساك" الوسط أعجميا وج  منع  التن ي  الثاٍل
 زي  ورو نو   وضب  و ل رما  وجو ػ: ك 

سعاد وزين  وعناؽ وعق ب  :التن ي  الثال : إذا ظبي  ماك ا  نحو
منعت   ، ة عل  ث ث  أح ؼئوعنك وت م" األظبا  اؼبؤنث  وضعا الزا
 وإف كاف عل  ث ث  أح ؼ  م" الص ؼ للعلمي  والتأني  األصل ،

 ص  ت  ،  وعن عدػ: ك 
 التن ي  ال ا ع: إذا كاف التأني  عارضا 
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 ووداددالؿ ور اب ػ: ك 
 إف ظبي  هبا ماك ا ص  تها، ألهنا  م" الص ؼ، اأع ما لألنث  منعته 

 َب األص  ماك ات
 التا اػبالي  م"  ؤن اؼبالتن ي  اػبام : إذا ظبي  ماك ا  صف  م" صفات 

  م ضعا   : إن  تص   ، كأف تسم  رج 
 والكو يوف يبنعون  م" الص ؼ 

 ؼ التن ي  السادس: أظبا  الق ائ  مؤنث ، ول   يها وجهاف: منعها م" الص
 وص  ها،

 تقوؿ: جا ت سبيُ  أو سبي    ؛كبو: سبي  
 التن ي  السا ع: ما ظب     فبا هبمع  األلف والتا  

 رعات، أذع  ات و ػ: ك 
 وجاز ص   ، و و األ ص  الص ؼجاز منع  م"  

 " علما ؼبؤن  عاؿ  التن ي  الثام": ما كاف عل  وزف "   
اـ  وق ط اـ      كػ: ح ا 
 ،َب صبيع أحوال الكس  عل   أ   اغبجاز ي نون   
اـ  تقوؿ: جا ت   ، م رت حب ا  اـ  ، رأي  ح ا  اـ   ح ا 
 ،و نو سبي  يبنعون  م" الص ؼ للعلمي  والتأني  
ـُ   ـ  ، تقوؿ: جا ت حاا ـ  ، رأي  حاا  م رت حباا
 أف يكوف علما أعجميا زائ ا عل  ث ث  أح ؼ (ٕ

 طوفنكبو: إ  ا ي  وأ



 252 |   ألفية ابن مالكبدائع المسالك في توضيح 

 

 

 : تنبيهات
أظبا  األن يا  أعجمي  إال أر ع : ؿبم  وصاحل وشعي  صبيع  :التن ي  األوؿ
 -صل  ا وسل  عليه  أصبعن-و ود 
ما كاف من  عل  ث ث  أح ؼ ص ؼ، سوا  أكاف ؿب ؾ : التن ي  الثاٍل

 وجاؾ،  اا  و ال اج  ، كػ: نُػْوح وُجْوؿ الوسط، كػ: ؼب ؛ أـ ساكن
 سط يص ؼوقي : ما كاف ؿب ؾ الوسط يبنع، وما كاف ساك" الو  
 يص ؼ ويبنع وقي : ما كاف ساكن  
 ، أي: الوزف اؼبخت   الفع  أو الغال   ي أف يكوف علما عل  وزف الفع  (ٖ

 و اا ث ث  أنواع:
 منقوؿ ع" اس  [5

 ؽَب كبو: ُدئ  ، است
 منقوؿ ع" صف  [1

 كبو: أضب  وأزرؽ
 منقوؿ ع"  ع  [2

 ويزي   كبو: يشك
 تنبيه:

الت ظبي  هبا  إن  تقطع نبزت   ع  ما كاف م  و ا  هبمزة وص  م" األ عاؿ 
 نقل  إىل العلمي 

 تقوؿ: جا  إنطل  وإستخ ج
 أف يكوف علما م ك ا ت كي  مزج غ  ـبتـو  ػ"وي " (ٗ
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  قك ب وقايل مع يكػ:  عل   وحض موت و 
 أف يكوف علما مزي ا   ي  األلف والنوف (٘

 كػ: عثماف وعم اف وغطفاف
 "وزف " ُػع  ُ يكوف عل  أف يكوف علما مع وال   أف  (ٙ

  يق ر مع وال  عل  وزف " اع "
 واؼب اد  الع ؿ: خ وج االس  ع" صيغت  األصلي 

وق  أحص  النحاة ما ظبع م" ذل  غ  منص ؼ،  كاف طبس  عش  علما ، 
 و  :

 م"  الع  لع [ٔٔ م" جامع صبع [ٙ م" عام عم   [ٔ
 م" ماض  مض  [ٕٔ م" قازح قزح [ٚ م" زا   ز   [ٕ
 م"  ا       [ٖٔ م" دالف دلف [ٛ زاح م"  زح  [ٖ
 م"  اذؿ  اؿ [ٗٔ م" عاص  عص  [ٜ م" ثاع  ثع  [ٗ
 م" قاٍب قث  [٘ٔ م" جاح جح  [ٓٔ م" جاش  جش  [٘

 أف يكوف علما مزي ا  ُب آخ   ألف لإلغباؽ (ٚ
 كػ: أرط  وذ   ، إذا ظبي  هبا

 إلغباؽ وزهنما  ػ"جعف "فها زائ ة وأل
 ث ث  مواضع:سبنع الصف  م" الص ؼ ُب  -ٜ

 "تكوف صف  أصلي  عل  وزف "أ  ْػع  ُ أف  (ٔ
 ض خكػ: أضب  وأ

  إف أنث  هبا مل سبنع ،ويشرط  يها: أال تؤن   التا 



 254 |   ألفية ابن مالكبدائع المسالك في توضيح 

 

 

 كػ: أرم ،  إف مؤنث : أرمل 
 أف تكوف صف  عل  وزف " ػ ْع  ُف" (ٕ

 كػ: عطشاف وسك اف
 ،  إف أنث  هبا مل سبنعويشرط ُب منعها: أال تؤن   التا 

 اف، ألف مؤنثتها: سيغان فكػ: سي
 تنبيه!

" فبا يؤن  عل  " ػ ْع  ن "،  كاف النحاة ما جا  عل  وزف " ػ ْع  ف  ق  أحص  
  ، و  :فث ث عش ة ص

 موتاف للضعيف الفؤاد ال لي  [ٛ   ن ماف للن َل [ٔ
 عّ ف للكث  النسياف  [ٜ  ح  ف للعظي  ال ط" [ٕ
  قي  الضعيف شواف لل [ٓٔ   ناف لليـو اؼبظل خد [ٖ
 نص اف لواح  النصار  [ٔٔ   اف للطوي فسي [ٗ
 ئي مّصاف للّ  [ٕٔ  ه ظصوجاف لليا   ال [٘
 ألياف لك   األلي  [ٖٔ صيحاف لليـو الاي ال غي   ي  [ٙ
 سخناف لليـو اغبار [ٚ

 ممنوع ؤن   التا ، وما ع ا ا تو اا كلها منص    ألهنا 
 أف تكوف صف  مع ول  (ٖ

 الصف  مع ول  ع" وزف آخ ، وذل  ُب موضعن:وذل   أف تكوف 
 " أو "م ْفع  "ؿُ ااألع اد عل  وزف " ُػع   [5

 كػ: أحاد وموح 
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 و   مع ول  ع" واح  واح  و كاا إىل عشار ومعش 
 ُأخ ُ ، و   صبع: أخ   مؤن  آخ  [1

"  ُ فات الت جا ت عل  وزف " ُػع  واعل : أن  مل يسمع ش   م" الص
"ُأخ "  ق روا  يها الع ؿ ليكوف عل  أخ   مع فبنوعا  م" الص ؼ إال 

 الوصفي 
 هبوز ص ؼ غ  منص ؼ للتناس  كق ا ة نا ع -ٓٔ

 [ٗاإلنساف: ]﴾س س   وأغ ال  ﴿: قول  تعاىل كبو
 [ٙٔ-٘ٔاإلنساف: ]﴾قواري ا  قواري ا  ﴿       

 أو لض ورة الشع 
 كقوؿ الشاع : ت ص  خليل     ت   م" ظعائ"

الص ؼ للض ورة  أجاز  قـو ومنع  آخ وف، و   أكث  وأما منع اؼبنص ؼ م" 
 ال ص ين

 ذو الطوؿ وذو الع ض  ... م  اع   وا ُ ل  كقوؿ الشاع : وفب" و  
 :وذل  قول  

      ينص ؼ ال ق  واؼبص وؼُ  اؼبنع ذو ... ُص  ؼ تناس    أو والضط ار  ( ٘ٚٙ)
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
     هُبػػػػػػػػػػػػػػػػػّ د إذا مضػػػػػػػػػػػػػػػػػارعا   ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػع( اٙٚٙ)
   ػػػ"أف" كػػاا و"كػػ "، انصػػ   و ػػػ"ل""( ٚٚٙ)
 واعتق  صّح  وال ّ ع هبا،  انص ( ٛٚٙ)
 علػػػ  ضبػػػ    "أف" أنبػػػ  و عضػػػه ( ٜٚٙ)
 اؼبسػػػػػػػػػػػػػتق   "إذفػ" ػػػػػػػػػػػػػ ونصػػػػػػػػػػػػػ وا( ٓٛٙ)
 وار عػػػا وانصػػػ  ،اليمػػػن ق لػػػ  أو( ٔٛٙ)
    إلتػػػػػػػػػػػػػػػػـز جػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  والـ ال و ػػػػػػػػػػػػػػػػن( ٕٛٙ)
 مضػم ا ، أو مظهػ ا   اعم   ػ"أف" ال""( ٖٛٙ)
 ُب يصػػػػػل  إذا "أو"  عػػػػػ  كػػػػػااؾ( ٗٛٙ)
 "أف" إضػمار  كاا "حى" و ع ( ٘ٛٙ)
 مػػػػػػػؤوال   أو حػػػػػػػاال   "حػػػػػػػّى " وتلػػػػػػػو( ٙٛٙ)
 طلػػػ  أو نفػػػ    جػػػواب  ػػػا و عػػػ ( ٚٛٙ)
 "مػػع" مفهػػـو تفػػ  إف كالفػػا والػػواو( ٛٛٙ)
 اعتمػػػػ  جزمػػػػا   النفػػػػ  غػػػػ  و عػػػػ ( ٜٛٙ)
 تضػػػع أف هنػػػ   عػػػ  جػػػزـ   وشػػػ ط( ٜٓٙ)
  ػ  "ا عػ "  غػ  كػاف إف واألم ( ٜٔٙ)

                  (تسع ػ)كػػػػػػػػػػػػ وجػػػػػػػػػػػػازـ   ناصػػػػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػػػػ" 
         ظػػػػػػػ"ّ   عػػػػػػػ  مػػػػػػػ" والػػػػػػػت ،علػػػػػػػ   عػػػػػػػ  ال

         مطّػػػػػػػػػػػػػ د  هػػػػػػػػػػػػػو "أفّ " مػػػػػػػػػػػػػ" زبفيفهػػػػػػػػػػػػػا
        عمػػػػػ  اسػػػػػتحّق  حيػػػػػ  أختهػػػػػا "مػػػػػا"
             موصػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػ  والفعػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػّ رت إف
        وقعػػػػػػػػػػا عطػػػػػػػػػػف  عػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػ" "إذف" إذا

                 ُعػػػػػػػػػػػػػػػ  ـ وإف ،ناصػػػػػػػػػػػػػػػ     "أف" إظهػػػػػػػػػػػػػػػار
           أضػػػػػػػػم ا حتمػػػػػػػػا   "كػػػػػػػػاف" نفػػػػػػػػ  و عػػػػػػػػ 

         خفػػػ  "أف" "اال"و أو "حػػػى" موضػػػعها
ػػػػػػّ د حػػػػػػى ج ػ)كػػػػػػ حػػػػػػت ّ          (حػػػػػػزف ذا ُتس 
              اؼبسػػػػػػػػػػػػػػتق   وانصػػػػػػػػػػػػػ  ،ار عػػػػػػػػػػػػػ"ّ   ػػػػػػػػػػػػػ 

        نصػػػػػػػػ  حػػػػػػػػت  وسػػػػػػػػر ا "أف" ؿبضػػػػػػػػن
          (اعبػػػػػػػػزع وتظهػػػػػػػػ  جلػػػػػػػػ ا   تكػػػػػػػػ" الػ)كػػػػػػػػ
ػػػػػػػػ  قػػػػػػػػ  واعبػػػػػػػػزا  الفػػػػػػػػا تسػػػػػػػػقط إف          ُقص 
          يقػػػػػػػػػػػػع زبػػػػػػػػػػػػالف   دوف "ال" ق ػػػػػػػػػػػػ  "إف"

           اقػػػػػػػػػػػػػػ   وجزمػػػػػػػػػػػػػػ  ،جوا ػػػػػػػػػػػػػػ  تنصػػػػػػػػػػػػػػ 

 المضارع الفعل إعراب
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 ُنص   الّ جا ُب الفا   ع  والفع ( ٕٜٙ)
 ُعط ػف  ع ّ  خال    اس    عل  وإف( ٖٜٙ)
   سػػو  ُب ونصػػ ّ  "أف" حػػاؼ وشػػاّ ( ٜٗٙ)

. 

    ينتسػػػػػػػػػػػ  التمػػػػػػػػػػػّن  ىلإ مػػػػػػػػػػػا كنصػػػػػػػػػػػ 
         منحػػػػػػػػػػػػػػػاؼ أو ثا تػػػػػػػػػػػػػػػا   "أف" تنصػػػػػػػػػػػػػػػ  

            رو  عػػػػػػػػػػ ؿّ  منػػػػػػػػػػ   اق ػػػػػػػػػػ  ،مػػػػػػػػػػ ّ  مػػػػػػػػػػا
. 

 

 مسائ :  ي 
 خ  ػا االسػ  ؿبػ  حلولػ  ال للفػ ا  و اقػا   واعبػاـز الناصػ  مػ" ذبػ د  اؼبضارع را ع -ٔ

  مال  ا " قاؿ و   األوؿ القوؿ وال اج  لل ص ين،
  قول : ُب كما
                         (تسع ػ)كػػػػػػػػػػػ وجػػػػػػػػػػػازـ   ناصػػػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػػػ" ... هُبػػػػػػػػػػػّ د إذا مضػػػػػػػػػػػارعا   ر ػػػػػػػػػػػع( اٙٚٙ)

. 
 مع ب اؼبضارع الفع  أف عل  متفقوف و ص يه  كو يه   صبيعه  النحاة أف اعل  -ٕ
 قسماف: النواص  -ٖ

  نفس  ينص  قس  (ٔ
  ع   مضم ة  ػ"أف" ينص  قس  (ٕ

 و  : أر ع ،  نفس  النواص  -ٗ
 واستق اؿ ونص  مص ري  ح ؼ و   "أْف"، (ٔ

 [ٕٛالنسا : ]﴾يُ  يُ  ٱلَلُ  أ ف ىُب ف ف  ع نُك ﴿: قول  تعاىل كبو
 : تنبيهات

  ع  الع ب يهملوهنا ضب  عل  "ما" )أختها(، أي: اؼبص ري  :التن ي  األوؿ
 [ٖٖٕال ق ة: ]ر اد  أ ف يُت َ  ٱلَ ض اع   ﴾أ   ﴿ل م "" كق ا ة ا " ؿُب ْيص   

"أف" الناص    ع   ع  دبعن: اليقن والعل ،  إف وقع  ال تقع التن ي  الثاٌل: 
  ع  "ما" ي ؿ عل  اليقن،  ه  ـبفف  م" "أّف" والفع   ع  ا م  وع
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ُع إ ل يه   ق وال  ف  أ  ﴿أ      يػ   و : قول  تعاىل كبو   [ٜٛط : ]﴾اَل ي  ج 
إف وقع   ع  "ما" ي ؿ عل  ظّ" أو ش ه  جاز أف تكوف التن ي  الثال : 

ناص   للمضارع وجاز أف تكوف ـبفف  م" اؼبش دة  الفع   ع  ا 
ُ وْا أ اَل ت ُكوف    تن    و ح  ﴿م  وع، وق  ق ئ  اآلي   بنصب  [ٔٚاؼبائ ة: ]﴾س 

 " ور عهات ُكوف"
 واستق اؿ ونص  نف  ح ؼ و   "ل""، (ٕ

ُلُقواْ  ل "﴿: قول  تعاىل كبو  [ٖٚاغبج: ]﴾ا  ُذ  ا  ىب 
 واستق اؿ ونص  وجزا  جواب ح ؼ و   "إذف"، (ٖ

 ش وط:  ث ث  إال اؼبضارع تنص  ال و  
 الك ـ ص ر ُب تكوف أف [5
 لإلستق اؿ خالصا    ع  ا الفع  يكوف أف [1
 النا ي  و"ال" القس  غ   فاص  الفع  و ن  ينها يفص  أال [2

 قالػ : مػ" جػواب ُب أنتظػ ؾ" "إذف قولػ : الشػ وط  يػ  اجتمع  ما ومثاؿ
 سأزورؾ

 اعب  الـ تس قها أف والغال  واستق اؿ، ونص  مص ري  ح ؼ و   "ك "، (ٗ
 للتعلي  اؼبفي ة
 [ٖٕاغب ي : ]﴾  ات ُك  م ا ع ل  َٰ  ت أس واْ     ل ك ي﴿: قول  تعاىل كبو

 مق رة  ه  تس قها مل  إف
 تفل  لك  أي: تفل ، ك   استق  كبو:

 ووجو ا جوازا قسماف:  ع   مضم ة  ػ"أف" النواص  -٘
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 واإلضمار اإلظهار جواز  اعبواز: اؼب اد
 اإلضمار وجوب  الوجوب: واؼب اد

 و  : طبس ، جوازا  ع   مضم ة  ػ"أف" النواص  -ٙ
 التعلي  الـ ؽبا: ويقاؿ "ك "، الـ (ٔ

 الزائ ة أو النا ي   ػ"ال" الفع  يقرف أال ويشرط:
 [ٗٗالنح : ]﴾ل لَناس   ل تُ ػ ن       ٱلا ك إ ل ي     أ نز لن  و ﴿: قول  تعاىل كبو

 تنبيه!
 "أف" إظهار وج  الزائ ة أو النا ي   ػ"ال" اقرف  إف

 [554النسا : ]﴾ُحَج ُ  ٱلَل    ع ل   ل لَناس   ي ُكوف   ل ئ َ  ﴿: قول  تعاىل كبو  النا ي 

 [ٜٕاغب ي : ]﴾ك ت َٰ   ٱل أ   ُ  ي عل     ل ئ َ  ﴿: قول  تعاىل كبو والزائ ة
 اػبال  س اال عل  العاطفات وأو وٍب والفا  الواو (٘-ٗ-ٖ-ٕ

 االس  اعبام  مص را  كاف أو غ  اػبال "  و  س اال" واؼب اد 
 ، أي: وأف تق ّ عين وتق  ع ا ة ل   كبو:
 تع    تناؿ اجمل  خ  م" راحت   تحـ  القص  
 ي ض  اعب اف  اؽبواف ٍب يسل  
 أمل  أ ض ماؼبوت أو ي ل  اإلنساف  

 "أف" مضم ة  ع   وجو ا  ست ، و  : النواص   -ٚ
 اعبارة،  ش ط ع ـ اؼبس وق   ال ـ لفظا  أو تق ي ا   "ك " (ٔ

 كبو: جئ  ك  تك من
 ، و   الـ اعب  الت تقع  ع  "ما كاف" أو "مل يك"" الناقصتن"الـ اعبحود" (ٕ
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 [30العنك وت: ]﴾ل م ُه ل ي ظ ﴿و م ا ك اف  ٱلَل ُ : قول  تعاىل كبو

 [ٛٙٔالنسا : ]ي ُك"  ٱلَلُ  ل ي غف    ؽب ُ ﴾ مل﴿   

 تنبيه!
  إف كانتا تامتن، جاز إظهار "أف"  ع  ا، ألهنا حينئا الـ التعلي 

 كبو: ما كاف اإلنساف ليعص  ر ّ  أو ألف يعصي 
 "حى"، و   "حى" اعبارة الت دبعن: إىل أو الـ التعلي  (ٖ

 أف يكوف الفع   ع  ا مستق     ش ط 
، أي: إىل [ٜٜاغبج : ]ي ق ُن﴾ر َ    ح َىَٰ ي أت ي    ٱل و ٱعُ    ﴿: حنو قوهل تعاىل األوؿ 

 أف يأتي  اليقن
 ألف تفوزأي: والثاٍل، كبو: أطع ا حى تفوز   ضا ، 

 تنبيه!
 ق  تكوف "حى" دبعن "إال"

 ظباح  ...حى ذبود وما ل ي  قلي : لي  العطا  م" الفضوؿ كقوؿ الشاع 
 أي: إال أف ذبود   
 " دبعن إىل أو إالأو" (ٗ

  األوؿ، كبو: ألستسهلّ" الصع  أو أدرؾ اؼبن، أي: إىل أف أدرؾ اؼبن
 أف تستقيماإال والثاٍل، كبو: كس ُت كعوهبا أو تستقيما، أي: 

 مس وقتن  نف  ؿب  أو طل   الفع  "واو اؼبعي "و " ا  الس  ي ( "ٙ-٘
 ؛ [ٖٙ اط : ]﴾ ػ ي ُموُتوا ع ل ْيه  ْ  يُػْق  َٰ  ال  ﴿كبو قول  تعاىل: 

 ؛[ٔٛط : ]﴾غ ض     ع ل ْيُك ْ   ػ ي ح  َ    ي    ت ْطغ ْوا و ال  ﴿
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 ؛ [ٕٗٔآؿ عم اف: ]﴾الَصا    ي"   و يػ ْعل    ﴿
 اللا وتش ب   السم  تأك  ال    

 الفع   ع  ا ُب غ  ما س   الك ـ علي ق  ورد حاؼ "أف" ونص   -ٛ
 ومن  قوؽب : خا اللّ  ق   يأخاؾ، أي: ق   أف يأخاؾ

 و اا شاذ ال يقاس علي 
 :وذل  قول  

            رو  عػػ ؿّ  منػػ   اق ػػ  ،مػػ ّ  مػػا ... سػػو  ُب ونصػػ ّ  "أف" حػػاؼ وشػػاّ ( ٜٗٙ)
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
  جزمػػػػػػػا ضػػػػػػػع طال ػػػػػػػا   والـ   "الػ" ػػػػػػػ( ٜ٘ٙ)
 ،ومهما ،وما ،وم" ،إفػ"  واجـز( ٜٙٙ)
 "مػا إذ" وحػ ؼ: "،أتػ  ،وحيثما( ٜٚٙ)
ما شػػػػػػػ ط :يقتضػػػػػػػن  علػػػػػػػن( ٜٛٙ)  قػػػػػػػ  
   مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارعن أو ،وماضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين( ٜٜٙ)
 حسػػػ" اعبػػػزا ر عػػػ  مػػػاض   و عػػػ ( ٓٓٚ)
 ُجع ػػ  لػػو جوا ػػا   حتمػػا    فػػا واقػػ ف( ٔٓٚ)
  ْ اؼبفاجػػػػػػػػػأ "إذا" الفػػػػػػػػػا  وزبلػػػػػػػػػف( ٕٓٚ)
 يقػػػرف إف اعبػػػزا  عػػػ  مػػػ" والفعػػػ ُ ( ٖٓٚ)
  ػػػػػا إثػػػػػ  لفعػػػػػ    نصػػػػػ  وأ وجػػػػػـز( ٗٓٚ)
 ُعل ػػ  قػػ  جػػواب   عػػ" يُغػػن والشػػ ط( ٘ٓٚ)
 وقسػػ  شػػ ط   اجتمػػاع لػػ   واحػػاؼ( ٙٓٚ)
   خػػػػػػػػػػػػػػَب ذو وق ػػػػػػػػػػػػػػ  تواليػػػػػػػػػػػػػػا وإف( ٚٓٚ)
ػػػػػػػػػػػػػػ  وردّبػػػػػػػػػػػػػػا( ٛٓٚ)                قسػػػػػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػػػػػ  ُرج 

... . 

                 "ا"ؼبػػػػػػػػػػػػػو "ملػ" ػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػاا الفعػػػػػػػػػػػػػ  ُب 
                ،مػػػػػػػػػػػػػا إذ ،أيػػػػػػػػػػػػػ" ،أيّػػػػػػػػػػػػػاف ،مػػػػػػػػػػػػػى ،أيي 

               أظبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األدوات و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاق  "إفػ"كػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وجوا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ،اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا  يتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػو                      ُوظب 

                       متخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفن أو ،تلفيهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
             و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ" مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارع    عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ور عػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
         ينجعػػػػػػػػ  مل غ  ػػػػػػػػا أو "،إفػ"لػػػػػػػػ شػػػػػػػػ طا  
                   ْ (مكا ػػػػػػػػػػػػػػػػأ لنػػػػػػػػػػػػػػػا إذا ذبػػػػػػػػػػػػػػػ  إفػ)كػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػ"  تثليػػػػػػػػػػػػػػػػ    الػػػػػػػػػػػػػػػػواو أو  الفػػػػػػػػػػػػػػػا              قم 
            اكتُن فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعبملتن اف واو   أو

ػػػػػػػػ  اؼبعػػػػػػػػن إف يػػػػػػػػأٌب قػػػػػػػػ  والعكػػػػػػػػ    ُ ه 
     ملتػػػػػػػػػػـز  هػػػػػػػػػػو ،أّخػػػػػػػػػػ ت مػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػواب
           حػػػػػػػػػار  ػػػػػػػػػ  مطلقػػػػػػػػػا   رّجػػػػػػػػػ   الّشػػػػػػػػػ ط
                    مقػػػػػػػػػػػػػػػػػّ ـ خػػػػػػػػػػػػػػػػػَب   ذي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػ ط

.                   
 
 

 الجزم عوامل
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 مسائ :  ي 
، إح   س قت  إذا اؼبضارع هبـز -ٔ   اعبواـز

  [ٖ:اإلخ ص]﴾يول ْ  ومل يل ْ  مل﴿: تعاىل قول  كبو
 لفعلن وجاـزو  واح  لفع  جاـز : نوعاف اعبواـز -ٕ

  ا رضب  م" سْ أتي ال: كبو األوؿ، 
 عن  ُتسأؿ تفع ْ  مهما: كبووالثاٍل، 

 :س ع  واح  لفع  اعباـز -ٖ
  وقل ، وجـز نف  ح ؼ و   ،"مل" (ٔ

 [ٗ-ٖ:اإلخ ص]﴾أح  كفوا ل  يك" ومل*  يول  ومل يل  مل﴿: تعاىل كقول 
  وقل ، وجـز نف  ح ؼ و   ،"ؼبَا" (ٕ

  [ٖٕ:ع س ]﴾أم   ما يق  ؼبا ك ﴿: تعاىل كقول 
 ،يالتق ي   اإلستفهاـ نبزة  زيادة" مل" و   ،"أمل" (ٖ

 [ٔ :اإلنش اح]﴾ص رؾ ل  نش ح أمل﴿: تعاىل قول  كبو
 ،يالتق ي   اإلستفهاـ نبزة  زيادة" اؼب" و   ،"أؼبا" (ٗ

 إلي  أحس" أؼبا :كبو
 وال عا ، األم  "الـ" (٘

 [ٚ :الط ؽ]﴾سعت  م" سع  ذو لينف ْ ﴿ :تعاىل قول  كبو ،األوؿ 
  [ٚٚ :ؼالزخ  ]﴾ ر ّ  علينا ليق   ﴿ :تعاىل قول  كبو ،والثاٍل

 وال عائي ، النا ي  "ال" (ٙ
  [ٓٗ :التو  ]﴾ربزفْ  ال﴿ :تعاىل قول  كبو ،األوؿ 
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  [ٕٙٛ :ال ق ة]﴾ناخاْ اتؤ  ال﴿: تعاىل قول  كبو ،الثاٍل
 : ش طن اؼبضارع هبـز و   ،الطل  (ٚ

 من ، الفا  قوطس: األوؿ الش ط
  ،  اعبزا  قص : الثاٍل الش ط
  [ٔ٘ٔ :األنعاـ]﴾أت  تعالوا ق ﴿ :تعاىل قول  كبو

 !تنبيه
  ع  مع ااو   الش طي " إفْ "ػ  ولك"  الطل ، لي  اعبـز أف :الصحي 
 [ٔ٘ٔ :األنعاـ]﴾أت  تعالوا ق ﴿ :تعاىل وقول  اعبمهور، ما   و اا الش ط،
 "أت  تأتوا  إف تعالوا ق " أعل  وا التق ي 

 الطل  سو  واح  لفع  اعبواـز ح  ي  َب النحاة  ن خ ؼ ال -ٗ
 :أقساـ أر ع  لفعلن اعبواـز -٘

 "إفْ " و و ، اتفاؽ ح ؼ: األوؿ القس 
 اؼبَبد وذ   سي وي ، ذ   وإلي " إذما" و و ،األص  عل  ح ؼ: الثاٍل القس 

 ش ط اس " إذما" أف إىل س اجال وا " الفارس  عل  وأ و
 حيثماو  أٌلو  افأيو  أي"و  أي  و  مىو  ماو  م"" و و  اتفاؽ، اس : الثال  القس 
 (الشع  َب) إذاو  (الكو ين عن ) كيفماو 
 وذ   النحاة، صبهور ذ   وإلي " مهما" و و ،األص  عل  اس : ال ا ع القس 

 ح ؼ" مهما" أف إىل يسعوف وا "  سهيلال
 : الصةخوال
 :و   أداة، عش ة ث ث لفعلن اعبواـز أف
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  ال اب، أـ و   ،"إفْ " (ٔ
  [ٖٖٔ :النسا ]﴾يا ْ ك  يشأْ  إفْ ﴿ :تعاىل قول  كبو

  ،"ما" (ٕ
 [ٜٚٔ :ال ق ة]﴾ا يعلْم  خ  م" تفعلوا وما﴿ :تعاىل قول  كبو

  ،"م"" (ٖ
  [ٖٕٔ :النسا ]﴾   هبز سو ا يعم ْ  م"ْ ﴿ :تعاىل قول  كبو

  ،"مهما" (ٗ
    ذبز تفع ْ  مهما: كبو

 ،"إذما" (٘
 تنج ْ  ذبته ْ  إذما كبو:

  ،"أي" (ٙ
 ، أق أ تق أ كتاب أي، زب م  أمت  ىب ـْ  ئام   أي: كبو
 أكت ْ  تكت ْ  قل   أي     

  ،"مى" (ٚ
 أذ  ْ  تا  ْ  مى: كبو
 للتوكي ، الزائ ة" ما" تلحقها وق 
 أسا  ْ  تسا  ْ  ما مى: كبو

  ،"أياف" (ٛ
  أًْل، تن ْ  أياف: كبو

 للتوكي ، الزائ ة" ما" تلحقها ما وكث ا
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 أط خْ  تط خْ  ما أياف: كبو
  ،"أي"" (ٜ

  أنزؿْ  تنزؿْ  أي": كبو
 للتوكي ، الزائ ة" ما" تلحقها ما وكث ا
  [ٛٚٔ :النسا ]﴾اؼبوت  كّ ي رك تكونوا أينما﴿ :تعاىل قول  كبو

  ،"أٌلّ " (ٓٔ
 أدرسْ  ت رسْ  أٌلّ : كبو

  ،"حيثما" (ٔٔ
 ... قباحا ُب غارب األزماف ا ل  يق ر تستق ْ  حيثما :الشاع  كقوؿ

  الكو ين عن  ،"كيفما" (ٕٔ
  للتوكي ، الزائ ة" ما" أغبقتها سوا 
  ،ع ْ أ  ع ْ تف كيفما: كبو
  ال، أـ
 أجل ْ  ذبل ْ  كيف: كبو

  الشع ، َب" إذا" (ٖٔ
  تجم ْ  خصاص   تص  وإذا...   الغن ر   أغناؾ ما "غتاس :الشاع  كقوؿ
 "ما إذا: "  يقاؿ للتوكي ، الزائ ة" ما" لحقهات وق 

  وجزا ، جوا ا   همايوثان ش طا   أوؽبما يسم  ، علن  يقتض لفعلن اعبواـز م" ك  -ٙ
 :أنواع أر ع  عل   يكوناف

، ؿب  َب ويكوناف ماضين الفع ف يكوف أف (ٔ   جـز
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 [ٚ :اإلس ا ]﴾ألنفسك  أحسنت  أحسنت  إف﴿ :تعاىل كقول 
  ن،مضارع الفع ف يكوف أف (ٕ

  [ٕٗٛ :ال ق ة]﴾ا    وباسْ ك  زبفو  أو أنفسك  َب ما ت  وا وإف﴿ :تعاىل كقول 
  مضارعا، والثاٍل ماضيا األوؿ يكوف أف (ٖ

ل ُه ﴿ :تعاىل كقول  ني ا و ز ين تػ ه ا نُػو ؼ  إ ل يه   أ عم َٰ  [٘ٔ : ود]﴾م " ك اف  يُ  يُ  ٱغب يػ وَٰة  ٱل  
  ،ماضيا   والثاٍل مضارعا   األوؿ يكوف أف (ٗ

 "ذن   م" تق ـ ما ل  غف  الق ر ليل  يق  م"": ملسو هيلع هللا ىلص كقول 
 حس" وك نبا ، ر عو  اعبزا  جـز جاز ،مضارعا   واعبزا  ماضيا   الش ط كاف إذا -ٚ

 عم و يقوـُ  أو عم و يق ْ  زي  قاـ إف: كبو
 اعبزا  ور ع  يهما، اعبـز وج  ،مضارعا   واعبزا  مضارعا   الش ط كاف إفو 

  ضعيف،
 تص ُع، أخوؾ ص عْ ي إف إن ...  أق ع يا حا    " أق ع يا :الشاع  كقوؿ
 :قول  وذل 

                و ػػػػػػػػ" مضػػػػػػػارع    عػػػػػػػ  ور عػػػػػػػ  ... حسػػػػػػػػ" اعبػػػػػػػزا ر عػػػػػػػ  مػػػػػػػاض   و عػػػػػػػ ( ٓٓٚ)
. 
 :موضعا   عش  اثن َب  الفا  الش ط جواب ر ط هب  -ٛ

 اظبي ، صبل  اعبواب يكوف أف (ٔ
 [ٚٔ :األنعاـ]﴾ق ي  شيئ ك  عل  و و خب  يبسس  وإف﴿ :تعاىل قول  كبو

 ،جام ا    ع    اعبواب يكوف أف (ٕ
 ػ ع س  َٰ ر يب  أ ف يُؤت ن    * ا  و و ل   إ ف تػ   ف  أ ن ا أ ق َ  م ن   م اال  ﴿ :تعاىل قول  كبو
 [ٓٗ-ٜٖ :الكهف]﴾م " ج َنت     ا  خ   
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 ،طل يا    ع    يكوف أف (ٖ
 [ٖٔ :عم اف آؿ]﴾الَل ُ  وُبْ  ْ ُك ُ    اتَ  ُعوٍل   الَل    ربُ   وف   ُكْنُت ْ  إ فْ  ُق ْ ﴿: تعاىل قول  كبو

  ،ومعن   لفظا   ماضيا   اعبواب يكوف أف (ٗ
 ،مق رة   أو ظا  ة  " ق "ػ  مقرنا   يكوف أف هب  وحينئا

 [ٚٚ :يوسف]﴾لَ ُ  أ خ   س   ؽ    ػ ق  ْ  ي ْس  ؽْ  إ ف﴿ :تعاىل قول  كبو ،األوؿ 
؛ [ٕٙ :يوسف]﴾  ص   ق  ْ  قُػُ     م " ُق َ  ق م يُص ُ  ك اف   إ ف﴿ :تعاىل قول  كبو ،والثاٍل

 ص ق   ق :  أي
 ،"ق "ػ  اعبواب يقرف أف (٘

 أذ  ُ   ق  تا  ْ  إف: كبو
 النا ي ،" ما"ػ  اعبواب يقرف أف (ٙ

أ ْلُتُك    م ا تػ و لَْيُت ْ    إ ف﴿ :تعاىل قول  كبو  [ٕٚ :يون ]﴾أ ْج    م "ْ  س 
 " ل""ػ  يقرف أف (ٚ

 [٘ٔٔ :عم اف آؿ]﴾يُْكف ُ و ُ   ػ ل " خ ْ    م "ْ  يػ ْفع ُلوا و م ا﴿ :تعاىل قول  كبو
  السن، اعبواب يقرف أف (ٛ

 إ ل ْي      س ي ْحُش ُُ  ْ  و ي ْست ْكَب ْ  ع   اد ت     ع "ْ  ي ْست نك فْ  و م "﴿ :تعاىل قول  كبو
 [ٕٚٔ :النسا ]﴾صب  يع ا

 ،"سوؼ"ػ  اعبواب يقرف أف (ٜ
ْفُت ْ  إ فْ ﴿ :تعاىل قول  كبو  [ٜٛ :التو  ]﴾  ْضل     م " الَل ُ  يُػْغن يُك ُ    س ْوؼ   ع يػْل     خ 

 ،"رب"ػ  يصَ ر أف (ٓٔ
 أج     دبا ذب   إف: كبو
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 ،"كأمبا"ػ  يصَ ر أف (ٔٔ
   ك أ مَب ا اأْل ْرض   ُب     س اد   أ وْ  نػ ْف      غ ْ    نػ ْفس ا قػ ت     م " أ نَ ُ ﴿ :تعاىل قول  كبو
 [ٕٖ :اؼبائ ة]﴾صب  يع ا الَناس   قػ ت    

 الش ط،  أداة يصَ ر أف (ٕٔ
 تػ ْ ت غ     أ ف اْست ط ْع      إ ف   إ ْع  اُضُه ْ  ع ل ْي    ك  ُػ    ك اف   إ ف﴿ :تعاىل قول  كبو
 [ٖ٘ :األنعاـ]﴾   ي      ػ ت ْأت يػ ُه  الَسم ا    ُب   ُسَلم ا أ وْ  اأْل ْرض   ُب   نػ ف ق ا

 : ش طن وذل  الفجائي ،" إذا" اعبواب  ا  زبلف وق  -ٜ
 "إذا" أو" إفْ " األداة تكوف أف: األوؿ الش ط
 ،"إفّ " أو نف   أداة مقرن  غ  خَبي  اظبي  صبل  اعبواب يكوف أف: الثاٍل الش ط
ُه ْ  إ ف﴿:  تعاىل قول  كبو  [ٖٙ :ال ـو]﴾يػ ْقن طُوف   ُ  ْ  إ ذ ا أ ْي  يه  ْ  ق َ م  ْ  دب  ا س ي ئ     ُتص  ػْ
ُ وف   ُ  ْ  إ ذ ا ع   اد     م "ْ  ي ش ا ُ  م "       أ ص اب     إ ذ ا﴿: تعاىل وقول   [ٛٗ :ال ـو]﴾ي ْست ْ ش 
 :قول  وذل 

                   ْ (مكا ػػػػػػػػػػأ لنػػػػػػػػػػا إذا ذبػػػػػػػػػػ  إفػ)كػػػػػػػػػ ...  ْ اؼبفاجػػػػػػػػػػأ "إذا" الفػػػػػػػػػػا  وزبلػػػػػػػػػف( ٕٓٚ)
. 
 :مواضع ث ث  َب وذل  الش ط،  ع  وباؼ وق  -ٓٔ

 ،"ال"ػ  اؼب د  " إفْ "  ع  (ٔ
  اسك  خب  تكل ت الوإ: والتق ي ،  اسك  وإال خب  تكل : كبو

 ،"ال"ػ  م د  " م""  ع  (ٕ
    ، تع أ    الم" و  علي   ْ سل    علي  يسل  م": كبو

 علي  يسل  ال وم": والتق ي 
 الطل ،  ع  اعبواب يقع أف (ٖ
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 تس  ذب   إف ج : والتق ي  تسْ ، ُج ْ : كبو
 ،وجو ا   وإما جوازا   إما دلي ، علي  دؿ إف الش ط جواب وباؼ -ٔٔ

 ،جوا ا   يكوف ألف يصل  ما الك ـ َب يك" مل إف جوازا    يحاؼ -
 ُب   ُسَلم ا أ وْ  اأْل ْرض   ُب   نػ ف ق ا تػ ْ ت غ     أ ف اْست ط ْع      إ ف  ﴿: تعاىل قول  كبو

  ا ع  استطع  إف :  أي؛ [ٖ٘:األنعاـ]﴾الَسم ا   
  اؼبعن، َب جوا ا علي  ي ؿ ما كاف إف وجو ا ووباؼ -

  ائز  أن  اجته ت إف:  أي اجته ت، إف  ائز أن : كبو
  ،معا   واعبواب الش ط وباؼ ق  -ٕٔ

   ش ا، ش ا وإف  خ ا خ ا إف  أعماؽب ، ؾبزيوف الناس: كقوؽب 
 ش ا  يجزوف ش ا عملوا وإف خ ا،  يجزوف خ ا عملوا إف:  أي

 ث ث   ي  جاز الواو، أو  الفا  مق وف مضارع  ع  الش ط جزا   ع  وقع إذا -ٖٔ
  والنص ، وال  ع اعبـز:  أوج 
ُك ْ  ُب   م ا تُػْ ُ وا إ ف﴿: تعاىل قول   الث ث  ئ  م وق  ْ ُك  زُبُْفو ُ  أ وْ  أ نُفس         وُب اس 
 ونص   ور ع (  ػ يػ ْغف  ُ ) ـز، ُب[ٕٗٛ :ال ق ة]﴾ي ش ا ُ  ل م "  ػ يػ ْغف  ُ   الَل ُ 

 : قول  وذل 
ػػػػػػ"  تثليػػػػػػ    الػػػػػػواو أو  الفػػػػػػا ... يقػػػػػػرف إف اعبػػػػػػزا  عػػػػػػ  مػػػػػػ" والفعػػػػػ ُ ( ٖٓٚ)                   قم 

. 
 جاز" الواو" أو" الفا "ػ  مق وف مضارع  ع  واعبزا  الش ط  ع   ع  وقع إذا -ٗٔ

  وجزم ، نص  
 ونص  ( ىب ج) ـزُب ، أك مْ  خال  وىب ج زي  يق ْ  إف: كبو
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 : قول  وذل 
               اكتُن فػػػػػػػػا  ػػػػػػػػاعبملتن اف واو   أو ...  ػػػػػػػػا إثػػػػػػػػ  لفعػػػػػػػػ    نصػػػػػػػػ  وأ وجػػػػػػػػـز( ٗٓٚ)

. 
 منهما، تأخ اؼب جواب حاؼ وقس  ش ط اجتمع إذا -٘ٔ

 (القس  جواب حاؼ) عم و يق  وا زي  قاـ إف: كبو
 (الش ط جواب حاؼ) عم و ليقوم"ّ  زي  يق  إف وا     
 : قول  وذل 

    ملتػػـز  هػػو ،أّخػػ ت مػػا جػػواب ... وقسػػ  شػػ ط   اجتمػػاع لػػ   واحػػاؼ( ٙٓٚ)
. 
 ذو عليهما يتق ـ مل ذاإ  اا تأخ ،اؼب جواب حاؼ والقس  الش ط اجتمع إذا -ٙٔ

 مطلقا الش ط  رجّ  خَب ذو عليهما تق ـ  إف خَب،
 أك م  قاـ إف وا زي ، أك م  وا قاـ إف زي : كبو

 : قول  وذل 
                 حػػػػػػػار  ػػػػػػػ  مطلقػػػػػػػا   رّجػػػػػػػ   الّشػػػػػػػ ط ... خػػػػػػػَب ذو وق ػػػػػػػ  تواليػػػػػػػا وإف( ٚٓٚ)

. 
 مل وإف ،القس  وتق ـ اجتماعهما عن  القس  عل  الش ط  يت ج قلي  جا  ق  -ٚٔ

 خَب، ذو يتق ـ
 عم و يق  زي  يق  إف وا: كبو

 : قول  وذل 
ػػػػػػػػػػػػ  وردّبػػػػػػػػػػػػا( ٛٓٚ)                       مقػػػػػػػػػػػػّ ـ خػػػػػػػػػػػػَب   ذي  ػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػ ط ... قسػػػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػػػ  ُرج 

. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
، ُب ش ط   ح ؼ لو""( ٜٓٚ)                ويقػ ّ  مض ي
 كػػػ"إف"  الفعػ  االختصػػاص ُب و ػ ( ٓٔٚ)
               ُصػػػػػػػػػػػػػػ   ا ت  ػػػػػػػػػػػػػػا مضػػػػػػػػػػػػػػارع وإف( ٔٔٚ)

.... . 

             ق  ػػػػػػػػػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػػػػػػػػ" ،مسػػػػػػػػػػػػػػػتق     إيػػػػػػػػػػػػػػػ ؤ  
          تقػػػػػػػػػػرف قػػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػػا "أفّ " "لػػػػػػػػػػو" لكػػػػػػػػػػ"ّ 

            (كفػػػػػػػ  يفػػػػػػػ  لػػػػػػػو) :كبػػػػػػػو اؼبضػػػػػػػ    ىلإ
. 

 

 مسائ :  ي 
 أنواع: س ع  "لو" -ٔ

 لي  دبعن للتمن (ٔ
  تح ثنا تأتينا لو كبو:
ُثو  ػ  و ٱتَػق واْ    ام ُنواْ  أ نَػُه  و ل و﴿ تعاىل: قول  ومن  ػانُواْ   لَػو خ ػ     ٱللَػ ع نػ    م ػ" ل م   ك 
 [ٖٓٔال ق ة: ]﴾ل ُموف  ي ع

    دبعن ع ض ح ؼ (ٕ
  نك م  تزورنا لو كبو:

 ربضي  ح ؼ (ٖ
  تطاع تأم  لو كبو:

 للتقلي  (ٗ
 ومسل  ال خاري روا  "ح ي  م" خاسبا ولو التم " :ملسو هيلع هللا ىلص قول  كبو

 "لو" فصل
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 "وّد"  عػ   ػا  وقػوع وأكثػ  تنصػ  ال أهنػا إال "أف" دبنزلػ  مص ري  تكوف أف (٘
 "يوّد" أو
 [ٜٛالنسا : ]﴾ك ف ُ واْ   ك م ا  ُفُ وف  ت ك ل و و د واْ ﴿ تعاىل: قول  كبو

ج  ـُ  يػ و د  ﴿ تعاىل: وقول    
ُ
 [ٔٔاؼبعارج: ]﴾    ن ي    ي وم ئ ا   ع ا اب   م " فت   يي   ل و ٱؼب

 ـزذب ال أهنا إال كػ"إف"  اؼبستق   ُب ش ط ح ؼ تكوف أف (ٙ
ػػ" تػ   ُكػػواْ  ل ػػػو ٱلَػػا ي"   ش  و لػػي خ﴿ تعػػػاىل: قولػػ  كبػػو ػػػ  م  ف ا ُذر يَػػ  خ لف ه  ػػع َٰ ػػػاُ واْ  ض   خ 

 [ٜالنسا : ]﴾ع ل يه  
 الش ط المتناع اعبواب امتناع واؼبعن: ؛المتناع امتناع ح ؼ أي: االمتناعي ، (ٚ

  ال ـ م ت طا   ماضيا    ع    جوا   ويكوف
 اإلمتحاف ُب لفزت جي ا   درس  لو كبو:

 تنبيهات!
 مػا  ع  ا يقع وق  معن ، ماض   إال غال ا   يليها ال الش طي  "لو" األوؿ: التن ي  (ٔ

 اؼبعن مستق    و
 لقم  زي  قاـ لو قول : كبو  األوؿ
ف ا ُذر يَػ  خ لف ه ػ  م ػ" تػ   ُكػواْ  ل ػو ٱلَػا ي"   ش  و لي خ﴿ تعاىل: قول  كبو ُب والثاٍل ػع َٰ  ض 
 [ٜالنسا : ]﴾ع ل يه   خ اُ واْ 

 : قول  وذل 
    ق  ػػ  لكػػ" ،مسػػتق     إيػػ ؤ  ... ويقػػ ّ  ،مضػػ ي  ُب شػػ ط   حػػ ؼ "لػػو"( ٜٓٚ)

. 
 أف كمػػا  االسػػ ، علػػ  تػػ خ   ػػ   الفعػػ  زبػػت  الشػػ طي  "لػػو" الثػػاٍل: التن يػػ  (ٕ

 كال   الش طي  "إف"
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 وخَب ا واظبها "أّف" عل  الش طي  "لو" ت خ  ق  الثال : التن ي  (ٖ
 لقم  قائ  زي ا   أفّ  لو كبو:
 : قول  و و مال ، ا " قاؿ و  
   تقػػرف قػػ  هبػػا "أّف" "لػػو" لكػ"ّ  ... كػػػ"إف"  الفعػػ  االختصػػاص ُب و ػ ( ٓٔٚ)

. 
 اؼبض ّ  إىل معنا ا تقل   إهنا مضارع الش طي  "لو"  ع  وقع إف ال ا ع: التن ي  (ٗ

 وَب لو أي: كف ، يف  لو كبو:
 : قول  وذل 

             (كفػػػػػ  يفػػػػػ  لػػػػػو) :كبػػػػػو اؼبضػػػػػ    اىل ... ُصػػػػػ   ا ت  ػػػػػا مضػػػػػارع وإف( ٔٔٚ)
. 
 أو مػػاض  عػػ  إمػػا وجواهبػػا جػػواب، مػػ" الشػػ طي  لػػػ"لو" ال ػػ  اػبػػام : التن يػػ  (٘

  ػ"مل" منف  مضارع
o ال ـ اقران   األكث  مث تا ، جواهبا كاف  وإذا  

 عم و لقاـ زي  قاـ لو كبو:
o حا ها وهبوز 

 عم و قاـ زي  قاـ لو  تقوؿ:
o ال ـ تصح ها مل  ػ"مل" منفيا   كاف  وإف 

 عم و يق  مل زي  قاـ لو  تقوؿ:
o ال ـ م" ذب د   األكث   ػ"ما" نف  وإف 

 عم و قاـ ما زي  قاـ لو كبو:
o هبا اقران  وهبوز 

 عم و قاـ ؼبا زي  قاـ لو كبو:
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 : قاؿ اؼبؤلف
 و ػػػا شػػػ   ( مػػػ" يػػػ  كػػػػ)مهما أّمػػػا""( ٕٔٚ)
 إذا نثػػػ    ُب قػػػ َ  الفػػػا ذي وحػػاؼ( ٖٔٚ)
  اال تػػػػػػ ا يلزمػػػػػػاف "ولومػػػػػػا ،لػػػػػػوال"( ٗٔٚ)
 ، ػػػػػ "و مػػػػػز التحضػػػػػي  وهبمػػػػػا( ٘ٔٚ)
     ُمضػػػػػم      فعػػػػػ    اسػػػػ  يليهػػػػػا وقػػػػ ( ٙٔٚ)

.. 

                  ألفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وجو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   تلو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
              نُ  ػػػػػػػػػػػػػاا قػػػػػػػػػػػػػ  معهػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػوؿ يػػػػػػػػػػػػػ  مل
                   عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا  وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود   امتناعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   إذا
                     الفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وأولينهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا "،أال ،أالّ 

                        مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤّخ   ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا     أو ،علّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 

 

 مسائ :  ي 
 تكػػػػوف ال وقػػػػ  أي: غال ػػػػا ، وتفصػػػػي  دائمػػػػا   وتوكيػػػػ  شػػػػ ط حػػػػ ؼ و ػػػػ : "أمػػػػا"، -ٔ

  للتفصي ،
  ع  ا الفا  ؾبيئ الش ط عل  وي ؿ
 [ٕٙال ق ة: ]﴾َرهب    م " ٱغب     أ نَ ُ  ل ُموف   ػ ي ع   ام ُنواْ  ٱَلا ي"   َماأ  ﴿ تعاىل: قول  كبو

  ،توكي  ح ؼ ويكوف
 ذا   ؿبال  ال أن  أي:   ،ا ا زي  أماّ  كقول :
 تفصي  ح ؼ ويكوف
 [ٜالضح : ]﴾ت قه         ٱلي ت ي    أ َما   ﴿ تعاىل: كقول 

 كث ا    الشع  ُب حا ها جا  وق  الفا ،  ي  هب  "أماّ" جواب -ٕ

 و"لوما" و"لوال" "أما"



 226 |   ألفية ابن مالكبدائع المسالك في توضيح 

 

 

 ك ا اؼبو  ع اض ُب س ا   ولك" ... ل يك  قتاؿ ال القتاؿ  أما الشاع : كقوؿ
 قتاؿ    أي:       

 و قل   كث ة أيضا    ثالن ُب وحا  
 معها القوؿ حاؼ عن   الكث ة -

 [ٙٓٔآؿ عم اف: ]﴾إ يب َٰن ُك    ع    أ ك ف  ًبُ  ُوُجوُ ُه  ٱسو َدت  َلا ي"  ٱ    أ َما﴿ تعاىل: كقول 

 إيبانك   ع  أكف ًب ؽب   يقاؿ أي:  
 خب    كاف  ما والقلي  -

 "ا كتػاب  ُب ليس  ش وطا   يشرطوف رجاؿ  اؿ ما  ع  أّما" :ملسو هيلع هللا ىلص كقول 
   ال خاري، روا 

 الفا   حا   "،رجاؿ  اؿ ما   ع  أّما" واألص :
 أنواع: أر ع  و"لوما" "لوال" -ٖ

  ،لوجود امتناع ح ؼ (ٔ
  غ  ، لوجود ش   امتناع عل  ي ؿ أف واؼبعن:

 فعلي   اظبي  اعبملتن: عل   خوي 
 اعبه  لساد العل  لوال كبو:

 والع ض، للتحضي  تكوف أف (ٕ
 تأويل  ُب ما أو مضارع  علها  علي  صبل  تلتها إذا وذل 
 [ٙٗ : مالن]﴾ضب ُوف  تُ   ل ع َلُك  ٱلَل    ت ست غف ُ وف    ل وال  ﴿ تعاىل: قول  كبو  األوؿ

 [ٓٔاؼبنا قوف: ]﴾أ َخ ت ن    ل وال  ﴿ تعاىل: قول  كبو والثاٍل
 والتن َل للتو يخ تكوف أف (ٖ
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 ماض  ع   ع  ا أت  إذا وذل  -
 معلم  احرم  لوال كبو:
 [ٙٛالواقع : ]﴾م   ين ن   غ     ُكنُت   إ ف  ػ ل وال  ﴿ تعاىل: قول  ومن 

  ع   ما  ّس   ؿباوؼ ماض  ع   ع  ا أو -
 ك م   الفائز ك م   لوال أي: ك م ،  الفائز لوال كبو:

 لإلستفهاـ تكوف أف (ٗ
 [ٓٔاؼبنا قوف: ]﴾ق   ي  أ ج   إ ىل َٰ   ت ن  أ خَ   ل وال    ر ب  ﴿ تعاىل: قول  كبو

 للع ض أن  والصحي : اؽب وي، قال 
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 : قاؿ اؼبؤلف
 خػَب  ػػ:الاي( عنػ  )أخػَب قيػ : ما( ٚٔٚ)
 صػػػػػػػػػػل   وّسػػػػػػػػػػط  سػػػػػػػػػػوانبا ومػػػػػػػػػػا( ٛٔٚ)
   ػػػػػاا زيػػػػ ( ضػػػػػ  ت  الػػػػاي) :كبػػػػو( ٜٔٚ)
 "والػػػػػػػػػت ،واللػػػػػػػػػاي" ،اللاي"ػ"و ػػػػػػػػػ( ٕٓٚ)
   ؼبػػػػػػػػػػػا وتع يػػػػػػػػػػػف   تػػػػػػػػػػػأخ    ق ػػػػػػػػػػػوؿ( ٕٔٚ)
 أو  ػػػػػػػػػأجن ي  عنػػػػػػػػػ  الغ ػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػاا( ٕٕٚ)
 مػا  عػ  عػ" "أؿػ" ػ  نا وأخَبوا( ٖٕٚ)
 "أؿػ"لػػػ منػػػ  صػػػل    صػػػوغ صػػػ ّ  إف( ٕٗٚ)
   "أؿ" صػػػل  ر عػػػ  مػػػا يكػػػ" وإف( ٕ٘ٚ)

... 

            اسػػػػػػػػػػتق  ق ػػػػػػػػػػ  م تػػػػػػػػػػ أ "الػػػػػػػػػػاي" عػػػػػػػػػػ" 
            التكملػػػػػػػػػػػػ  معطػػػػػػػػػػػ  خلػػػػػػػػػػػف عائػػػػػػػػػػػ  ا

             اؼبأخػػػػػػاا  ػػػػػػادر ،كػػػػػػاف (زيػػػػػػ ا   ضػػػػػػ   )
                    اؼبث ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  و ػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ م اعيػػػػػػػػػػػػػػػػػا   أخػػػػػػػػػػػػػػػػػَب
                 حتمػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػ   ا نػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػ  أخػػػػػػػػػػػػػَب
                رعػػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػ اع ،شػػػػػػػػػػػػ ط دبُضػػػػػػػػػػػػم    
              تقػػػػػػػػػػػػّ ما قػػػػػػػػػػػػ  الفعػػػػػػػػػػػػ   يػػػػػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػػػػػوف
         (ال طػػػ  ا وقػػػ ) :مػػػ" (واؽ  ) كصػػػوغ
               وانفصػػػػػػػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػػػػػػػن غ  ػػػػػػػػػػػػػػػا م ضػػػػػػػػػػػػػػػ

. 
 

 مسائ :  ي 
 النحوي  األحكاـ ُب وت ري   الطل  المتحاف النحويوف وضع  ال اب  اا -ٔ
 زي ا   ض    قول : م" زي ، ع" أخَب ل : قي  إذا -ٕ

 زي  ض  ت  الاي  تقوؿ:
 "ضػػػ  ت " ُب و"اؽبػػػا " "الػػػاي"، صػػػل  و"ضػػػ  ت " خػػػَب ، و"زيػػػ " م تػػػ أ،  ػػػػ"الاي"
 "الاي" عل  عائ ة و   خَبا   جعلت  الاي زي  ع" خلف

 والالم واأللف بـ"الذي" اإلخبار
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 مطا قػ  مػ" وال ػ ّ  عنػ  خػَب ألن    ، عن  اؼبخَب ل س  اؼبوصوؿ مطا ق  م" ال   -ٖ
  عن ، َبؼبخا اػبَب
 وإف  مػػػاك  مػػػاك ا   وإف  مجمػػػوع ؾبموعػػػا   وإف  مثػػػن مثػػػن وإف  مفػػػ د مفػػػ دا   إف

  مؤن . مؤنثا  
 الزي ي"! ض    م": الزي ي" ع" أخَب ل : قي   إذا -

 الزي اف ض  تهما اللااف قل :
 الزي ي"! ض    م": الزي ي" ع" أخَب قي : وإذا -

 الزي وف ض  ته  الاي" قل :
  ن ا ! ض    م"  ن  ع" أخَب قي : وإذا -

  ن  ض  تها الت قل :
 :ش وط  ػ"الاي" عن  اؼبخَب االس  ُب يشرط -ٗ

 للتأخ  قا     يكوف أف (ٔ
 للتع يف قا     يكوف أف (ٕ
  أجن  عن  ل ستغنا  صاغبا   يكوف أف (ٖ
 دبضم  عن  ل ستغنا  صاغبا   يكوف أف (ٗ
 خَبي  صبل  ُب يكوف أف (٘

 ال ط  ا ق و  قول : م" الك َل االس  ع" زبَب -٘
 اُ  ال ط    ُبالوا  تقوؿ:
 ال ط  ع" أيضا وزبَب

 ال ط  ا  الواقي  تقوؿ:
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 رسال  العم ي" إىل الزي ي" م"  ّلغ  قل : إذا -ٙ
 " ّلغ " ُب التا  ع" أخَبت  إف -

 أنا رسال  العم ي" إىل الزي ي" م" اؼب ّل  قل :
 الزي ي" ع" أخَبت وإف -

 الزي اف رسال  العم ي" إىل منهما أنا اؼب ّل  قل :
 العم ي" ع" أخَبت وإف -

 العم وف رسال  إليه  الزي ي" م" أنا اؼب ّل  قل :
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 : قاؿ اؼبؤلف
 للعشػػػػػػػػػػ   قػػػػػػػػػ   التػػػػػػػػػا  "ث ثػػػػػػػػػ   " (ٕٙٚ)
 اجػػػػػػ ر واؼبميػػػػػػز ،جػػػػػػ  د الض ػػػػػػ    ُب (ٕٚٚ)
ػػف للفػػ د "األلػػف"و "مائػػ   "و (ٕٛٚ)  أض 
 "عش ػ" ػػػػ وصػػػػلن  ذكػػػػ  "أحػػػػ "و (ٜٕٚ)
 عشػػ  " "إحػػ   التأنيػػ : لػػ   وقػػ  (ٖٓٚ)
 "إحػػػػػػ  "و "أحػػػػػػ   " غػػػػػػ  ومػػػػػػع (ٖٔٚ)
  ومػػػػػػػػػػػػػػا "تسػػػػػػػػػػػػػػع   "و "ث ث   ػ"ولػػػػػػػػػػػػػػ (ٕٖٚ)
 "عشػػ ا"و "،اثنػػت" "عشػػ ة" وأوؿ (ٖٖٚ)
  ػػػاأللف وار ػػػع ،الّ  ػػػع لغػػػ  واليػػػا (ٖٗٚ)
 "تسعيناػ"للػػػػػػػػ "عش ي"ػ"الػػػػػػػػ وميّػػػػػػػػز (ٖ٘ٚ)
       مػػػػػػػػػػػػػػػا دبثػػػػػػػػػػػػػػػ  م ّك ػػػػػػػػػػػػػػػا   وميّػػػػػػػػػػػػػػػزوا (ٖٙٚ)
  م ّكػػػػػػػػػػػػػػ ّ  عػػػػػػػػػػػػػػ دّ  أضػػػػػػػػػػػػػيف وإف (ٖٚٚ)
 إىل  ػػوؽ  مػػا "اثنػػن" مػػ" وصػػ  (ٖٛٚ)
 ومػػػى ، التػػػا التأنيػػػ  ُب واختمػػػ  (ٜٖٚ)
  ُػػػػػن   منػػػػ  الػػػػاي  عػػػػ  تُػػػػ  د وإف (ٓٗٚ)

                     مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاّك   احػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُد ُ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ُب 
                 األكثػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُب قلػػػػػػػػػػػػػػػػ     لفػػػػػػػػػػػػػػػػػظ صبعػػػػػػػػػػػػػػػػا  

              رُدؼ قػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػزرا    ػػػػػػػػػػػػاعبمع "مائػػػػػػػػػػػػ "و
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  م ّك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                       ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ود   قاص 
            كسػػػػػػػػػػػ   سبػػػػػػػػػػػي    عػػػػػػػػػػػ"  يهػػػػػػػػػػػا والشػػػػػػػػػػػن

               قصػػػػػػػػػػ ا  ا عػػػػػػػػػ   علػػػػػػػػػ  معهمػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا
                           قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ ما مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رُك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إف  ينهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

                      ذكػػػػػػػػػػػػػػ ا أو تشػػػػػػػػػػػػػػا أثػػػػػػػػػػػػػػن إذا "إثػػػػػػػػػػػػػػن"
           ألػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػوانبا جػػػػػػػػػػػػزأي ُب والفػػػػػػػػػػػػت 

                      (حينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أر عنػ)كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  واحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
                               سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّوينهما "عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وف" ُمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز
                       يُعػػػػػػػػػػػػ  بُ  قػػػػػػػػػػػػ  وعجػػػػػػػػػػػػز ،ال نػػػػػػػػػػػػا ي ػػػػػػػػػػػػ 

                   " عػػػػػػػػػػػ " مػػػػػػػػػػػ" " اع   ػ"كػػػػػػػػػػػ "عشػػػػػػػػػػػ ة  "
              تػػػػػػػػػػا  غػػػػػػػػػػ  " ػػػػػػػػػػاع   "  ػػػػػػػػػػاذك  ذّكػػػػػػػػػػ ت
                 ػػػػػػػػػػػػػّن   عػػػػػػػػػػػػ    مثػػػػػػػػػػػػ  إليػػػػػػػػػػػػ  تضػػػػػػػػػػػػف

 العدد
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 مػػػػػا مثػػػػػ  األقػػػػػ  جعػػػػػ  تػػػػػ د وإف (ٔٗٚ)
 (اثنػػػػػػػػن ثػػػػػػػػاٍل) مثػػػػػػػػ  أردت وإف (ٕٗٚ)
 أضػػػػػػػػػػػػف حبالتيػػػػػػػػػػػػ  " ػػػػػػػػػػػػاع   " أو (ٖٗٚ)
 "عشػػ ا حاديػ" ػػ االسػػتعنا وشػػاع (ٗٗٚ)
         العػػػػػ د لفػػػػػظ مػػػػػ" الفاعػػػػػ  و ا ػػػػػ  (٘ٗٚ)

. 

             احكمػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػ  جاعػػػػػػػػػ   حكػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػوؽ
                            ركي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئ م ّك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

                       يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي دبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا م ّكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ىلإ
                   اذكػػػػػػػػػػػػػ ا "عشػػػػػػػػػػػػػ ي"" وق ػػػػػػػػػػػػػ  ،وكبػػػػػػػػػػػػػو 

                           يُعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  واو   ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حبالتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 

 

 مسائ :  ي 
 أقساـ:ألفاظ الع د عل  ث ث   -ٔ

 عل  القياس،  (ٔ
  ياك  مع اؼباك  ويؤن  مع اؼبؤن 
 كبو: ال اب الواح ، ال ا اف اإلثناف، 

 الطال   الواح ة، الطال تاف اإلثنتاف     
 عل  عك  القياس،  (ٕ

  يؤن  مع اؼباك  وياك  مع اؼبؤن ، 
 و و الث ث  والتسع  وما  ينهما

 نسوةكبو: ث ث  رجاؿ، ث ث نسوة، تسع  رجاؿ، تسع 
 مال  حالتاف،  (ٖ

o و و العش ة إف رك   ج ت عل  القياس 
 كبو: أح  عش  رج   إىل تسع  عش  رج   

 إح   عش ة إم أة إىل تسع عش ة إم أة   
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o وإف أ  دت ج ت عل  عك  القياس 
 وعش  نسوة ؿ  اكبو: عش ة رج

 ُب تاك  الع د وتأنيث  أحكاـ، و  :  -ٕ
 الواح  واإلثناف،  (ٔ

 مف دي" وم ك ن ومعطو ا  عليهمايوا قاف اؼبع ود 
 طال  واح  وطال   واح ة،  كبو:
 وطال اف اثناف وطال تاف اثنتاف )األع اد اؼبف دة(     
 أح  عش  طال ا ، إح   عش ة طال   ،  
 اثنا عش  طال ا ، اثنتا عش ة طال   ، )األع اد اؼب ك  ( 
 واح  وعش وف طال ا ، إح   وعش وف طال   ، 
  وف طال ا ، اثنتاف وعش وف طال   ، )األع اد اؼبعطو  (اثناف وعش 

 الث ث  إىل التسع ،  (ٕ
 زبالف اؼبع ودة مف دة وم ك   ومعطو ا  عليها

 تسع  ط ب،  كبو: ث ث  ط ب إىل
 ث ث طال ات إىل تسع طال ات، )األع اد اؼبف دة( 
 ث ث  عش  طال ا  إيل تسع  عش  طال ا ، 
 تسع عش ة طال  ، )األع اد اؼب ك  ( ث ث عش ة طال   إىل 
 تسع  وعش وف طال ا ، ث ث  وعش وف طال ا  إىل 
 تسع وعش وف طال  ، )األع اد اؼبعطو  ( ث ث وعش وف طال   إىل 
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 العش ة،  (ٖ
 زبالف اؼبع ود مف دة وتوا ق  م ك    

 كبو: عش ة رجاؿ، عش  نسوة )مف دة(
 أح  عش  رج ، اثنا عش  رج ، 
 عش  رج  إىل تسع  عش  رج ،ث ث   
 إح   عش ة طال  ، اثنتا عش ة طال   ، 
 ث ث عش ة طال   إىل تسع عش ة طال  ، )م ك   ( 

 العش وف إىل تسعن م" ألفاظ العقود ومائ  وألف (ٗ
 تلـز صورة واح ة سوا  كاف اؼبع ود ماك ا  أو مؤنثا  

 طال    كبو: عش وف طال ا  أو طال   ، تسعوف طال ا  أو 
 مائ  طال   أو طال   ، ألف طال   أو طال    

 ُب حال  اؼبع ود وإع ا   أحكاـ، و  :  -ٖ
 الث ث  إىل العش ة، صبع ؾب ور  اؼبضاؼ (ٔ

، ث ث طال ات إىل عش ة ط ب  وعش  طال ات  كبو: ث ث  ط ب 
 أح  عش  إىل تسع وتسعن، مف د منصوب عل  التمييز (ٕ

 كبو: أح  عش  طال ا ، 
 عش ة طال    إىل تسع  وتسعن طال ا  وتسع وتسعن طال     إح    

 مائ  وألف ومضاعفاهتما، مف د ؾب ور  اؼبضاؼ (ٖ
 كبو: مائ  طال   أو طال   ، ألف طال   أو طال    

 مائتا طال   أو طال   ، ألفا طال   أو طال      
 ث شبائ  طال   أو طال   ، ث ث  ألف طال   أو طال      
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 تنبيه! 
اؼبائ  واأللف مع ودي" أيضا  وتنط   عل  الع د الاي ق لها األحكاـ  د ت

 السا ق ، كبو: ست  آالؼ وس عمائ  رج  أو ام أة
 ُب تع يف الع د  ػ"اؿ" أحكاـ، و  : -ٗ

 إف كاف الع د مضا ا ، أدخل  "اؿ" عل  مضاؼ إلي  (ٔ
 كبو: مائ  الطال  أو الطال  ، ألف الطال  أو الطال  

 دخل  "اؿ" عل  جز   األوؿإف كاف م ك ا ، أ (ٕ
 كبو: األح  عش  طال ا ، 

 اإلح   عش ة طال    إىل التسع  عش  طال ا  والتسع عش ة طال          
 إف كاف معطو ا ، أدخل  "اؿ" عل  جز ي" (ٖ

 كبو: الواح  والعش وف طال ا ، 
 اإلح   والعش وف طال    إىل التسع  والعش وف طال ا  والتسع والعش وف طال     

 ُب صياغ  الع د عل  وزف الفاع  حكماف: -٘
 اإلثناف إىل العش ة،  (ٔ

 مف دة تصاغ عل  وزف الفاع  لتصف ما ق لها وت ؿ عل  ت تي  
 كبو: الطال  الثاٍل، الطال   الثاني  إىل الطال  العاش  والطال   العاش ة

 الواح  إىل التسع ،  (ٕ
 م ك   أو معطو   تصاغ عل  وزف الفاع  جز  ا األوؿ  قط

 كبو: الطال  اغبادي عش ، 
 والطال   التاسع  عش ة الطال  التاسع عش  الطال   اغبادي  عش ة إىل
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الطال  اغبادي والعش وف، الطال   اغبادي  والعش وف إىل الطال  التاسع 
 والعش وف والطال   التاسع  والعش وف

 ُب إع اب الع د أحكاـ، و  : -ٙ
العادي، ع د اإلثنن  يع ب  إع اب تع ب األع اد اؼبف دة إع اب اإلس   (ٔ

 اؼبثن
 كبو: جا  طال   واح   وطال    واح ة  وطال اف اثناف وطال تاف اثنتاف

 رأي  طال ا  واح ا  وطال    واح ة  وطال ن اثنن وطال تن اثنتن  
 م رت  طال   واح   وطال    واح ة  وطال ن اثنن وطال تن اثنتن  

  )الثماٍل(: اس  منقوص وؽبا أحكامشباف وتع يفها،  (ٕ
 كبو:  اا شباف والثماٍل، رأي  شبانيا  والثماٍل ، م رف  ثماف  والثماٍل

 األع اد اؼب ك  ،  (ٖ
 م ني  عل   ت  اعبز ي"، ع ا اعبز  األوؿ م" اثن عش   يع ب إع اب اؼبثن

 كبو: أح   عش   طال ا ، إح   عش ة  طال    
 ثنتا عش ة  طال    جا  اثنا عش   طال ا  وا  
 رأي  اثن عش  طال ا  واثنت عش ة  طال      
 م رت  اثن عش  طال ا  واثنت عش ة  طال      

 الصفات اؼبصوغ  م" أح   عش   إىل تسع  عش  (ٗ
م ني  عل   ت  اعبز ي" ع ا اعبز  األوؿ م" أح  عش  واثن عش   إن  ي ن 

 عل  السكوف
   اغبادي  عش ةكبو: الطال  اغبادي عش ، الطال 
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 الطال  الثاٍل عش ، الطال   الثاني  عش ة 
 الطال  الثال  عش  إىل التاسع عش  
 الطال   الثالث  عش ة إىل التاسع  عش ة 

ألفاظ العقود ملحق  ُبمع اؼباك  السامل،  تع ب  الواو ر عا  و اليا  نص ا   (٘
 وج ا  

 كبو: جا  عش وف طال ا  وطال    
 وطال   ، م رت  عش ي" طال ا  وطال    رأي  عش ي" طال ا   

 يع ب اعبز  األوؿ م" األع اد اؼبعطو   إع اب الع د اؼبف د،  (ٙ
 واعبز  الثاٍل معطو ا  علي 

 كبو: جا  واح   وعش وف طال ا  
 رأي  واح ا  وعش ي" طال ا ، م رت  واح   وعش ي" طال ا  

 ُب ح ك  الشن عش ة حكماف، ونبا: -ٚ
 ود ماك ا  الفت ، إذا كاف اؼبع  (ٔ

 [ٗ]يوسف: كبو: عش ُة رجاؿ، ﴿أح  عش  كوك ا﴾
 السكوف، إذا كاف اؼبع ود مؤنثا   (ٕ

 كبو: عشُ  نسوة ، إح   عش ة ام أة
 األحس" ُب ق ا ة الع د أف يق أ م" اليمن إىل اليسار -ٛ

 تقوؿ: عاـ طبس  وأر عن وتسعمائ  وألف  ٜ٘ٗٔكبو: 
 أو سن  طب  وأر عن وتسعمائ  وألف    

 
 



 238 |   ألفية ابن مالكبدائع المسالك في توضيح 

 

 

 

 

 
 
 

 : قاؿ اؼبؤلف
 مػا دبثػ  "ك " االستفهاـ ُب مي ز( ٙٗٚ)
 مضػػػػػػػم ا "مػػػػػػػ"" ذبػػػػػػػ ّ  أف وأجػػػػػػػز( ٚٗٚ)
 كػػػػػػػػػػ"عش  " ـبػػػػػػػػػَبا   واسػػػػػػػػػتعملنها( ٛٗٚ)
   وينتصػػػ  و"كػػػاا"، "كػػػأي "" كػػػ"ك ":( ٜٗٚ)

. 

 ظبػػػا( شخصػػػا كػػػػ)ك  "عشػػػ ي"" ميَػػػزت 
      مظهػػػػػػ ا جػػػػػػ ي  حػػػػػػ ؼ "كػػػػػػ " وليػػػػػػ  إف
         مػػػػػػػػػ  ( أو رجػػػػػػػػػاؿ   كػػػػػػػػػػ)ك  ""مائػػػػػػػػػ    أو

           تصػػػػ  "مػػػػ"" صػػػػ   ػػػػ  أو ذيػػػػ"، سبييػػػػز
. 

 

 مسائ :  ي 
 الع د كنايات  تسم : و"كاا" و"كأي"" "ك " -ٔ
 وخَبي  استفهامي  قسمن: عل  "ك " -ٕ
 تعيين  ي اد م ه  ع د ع" هبا يستفه  اس    : ستفهامي إلا "ك " -ٖ

 سا  ؟ رج    ك   كبو:
 و  : أحكاـ، ؽبا اإلستفهامي  "ك " -ٗ

 اإلستفهاـ أدوات كجميع  الك ـ، ص ر ُب إال تقع ال (ٔ
 منصو ا   ا  ف دم  يكوف وأخوات ، "يعش   كتمييز  سبييز ا (ٕ

 أخات؟ درنبا   ك   كبو:
 ج  ح ؼ س قها إف مضم ة  ػ"م"" سبييز ا ج  هبوز (ٖ

 در   م"  ك  أي:  اا؟، ي ر اش در    ك  كبو:

 و"كذا" و"كأين" "كم"
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 وأ واجملػػػ ور اعبػػػار أو  ػػػالظ ؼ وسبييز ػػػا اإلسػػػتفهامي  "كػػػ "  ػػػن الفصػػػ  هبػػػوز (ٗ
 غ نبا
 رج  ؟ ال ار ُب ك   كتا ا ؟،  عن ؾ ك   كبو:

 دلي  علي  دؿ إف سبييز ا حاؼ هبوز (٘
 صم ؟ يوما   ك   أي: صم ؟، ك   كبو:
 مال ؟ درنبا   ك   أي: مال ؟، ك        

 أحواؽبا حس  عل  اإلستفهامي  "ك " إع اب (ٙ
o :مضاؼ أو ج  ح ؼ س قها إف ج  ؿب  ُب تكوف أف منها 

 أخات؟ رج    ك   رأي دمش ؟،  لغ  ساع  ك   ُب كبو:
o :ألهنػػا صػػ ر،اؼب عػػ" اسػػتفهاما   كانػػ   إف نصػػ  ؿبػػ  ُب تكػػوف أف ومنهػػا 

 مطلقا   مفعوال   تكوف
 أحسن ؟ إحسانا   ك   كبو:

o :ألهنػػا ظػػ ؼ،ال عػػ" اسػػتفهاما   كانػػ   إف نصػػ  ؿبػػ  ُب تكػػوف أف ومنهػػا 
  ي  مفعوال   تكوف
 س ت؟ مي    ك   غ  ؟، يوما   ك   كبو:

o :اؼبفعوؿ ع" استفهاما   كان   إف نص  ؿب  ُب تكوف أف ومنها    
 نل ؟ جائزة ك   كبو:

o :الفعػػػ  خػػػَب عػػػ" اسػػػتفهاما   كانػػػ   إف نصػػػ  ؿبػػػ  ُب تكػػػوف أف ومنهػػػا 
 الناق 
 إخوت ؟ كاف  ك   كبو:
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o أهنػػا علػػ  ر ػػع ؿبػػ  ُب نػػ كا  ذكػػ  فبػػا واحػػ  عػػ" اسػػتفهاما   تكػػ" مل وإف 
 خَب أو م ت أ

 عن ؾ؟ كتا ا    ك   كبو:  األوؿ،
 كت  ؟  ك   كبو: والثاٍل،

 م ه  ع د ع" إخ ارا   ويكوف كث ،  دبعن اس    : اػبَبي ، "ك " -٘
 أنفق ! ال را   م" كث ا    واؼبعن: أنفق !، در   ك   كبو:

 و  : أحكاـ، ؽبا اػبَبي  "ك " -ٙ
 الك ـ ص ر ُب إال تقع ال (ٔ
  ػ"م"" أو  اؼبضاؼ ؾب ورا   نك ة   مف دا    يكوف مائ ، أو عش ة كتمييز  سبييز ا (ٕ

 أك م ! ك َل  م" ك   ق أت!، عل    ك   كبو:
 ؾبموعا   سبييز ا يكوف أف هبوز (ٖ

 أوىل وإ  اد  ق أت!، علوـ   ك   كبو:
  ػ"م"" ج   أو نص   وهب  وسبييز ا اػبَبي  "ك "  ن الفص  هبوز (ٗ

 درنبا ! عن ؾ ك   كبو:  األو،
 در  ! م" عن ؾ ك   كبو: والثاٍل،

 سباما   اإلستفهامي  "ك " كحك   اإلع اب ُب اػبَبي  "ك " حك  (٘
 إظهار ا أو النوف  إضمار تكت  "كأي"" -ٚ

 اػبَبي ( )"ك " كأختها  م ه  ع د ع" إخ ارا   ويكوف كث ،  دبعن اس  و  
ػػأ ي "﴿ تعػػاىل: قولػػ  كبػػو ّ  م ػػ"  و ك  ث ػػ   ر  ػ ي ػػوف   ۥم ع ػػ ُ  ق َٰت ػػ    نَػػ   ، واؼبعػػن: [ٙٗٔآؿ عمػػ اف: ]﴾ك 

 وكث ا  م" ن 
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 ىبػػَب ال م تػػ أ   وقعػػ  إف أهنػػا إال اػبَبيػػ ( )"كػػ " أختهػػا كحكػػ   "كػػأي"" حكػػ  -ٛ
 دبف د عنها ىبَب  إهنا اػبَبي ، "ك " خب ؼ ش هها أـ ُبمل  إال عنها

 كث ا   أو كاف  قلي    اؼب ه  الع د ع" كناي   "كاا" -ٜ
 رج    وكاا كاا  جا ٍل كبو:
 اعبمل  وع"
 ح يثا   وكاا كاا  قل  كبو:

 عطف    مك رة أو  العطف مك رة أو مف دة "كاا" تستعم  -ٓٔ
 درنبا   كاا  ملك  كبو:  األوؿ،
 درنبا   وكاا كاا  ملك  كبو: والثاٍل،
 درنبا   كاا  كاا  ملك  كبو: والثال ،

 ج   هبوز وال دائما   منصوب مف د "كاا" سبييز -ٔٔ
 العوام  حس  عل  وإع اهبا السكوف، عل  م ني  "كاا" -ٕٔ

o :اع    تقع أف منها  
 رج    وكاا كاا  سا   كبو:

o :اع  نائ  تقع أف ومنها  
 ؾبته ا   وكاا كاا  أكـ  كبو:

o :مفعوال   تقع أف ومنها    
 عاؼبا   وكاا كاا   أك م كبو:

o :ي  مفعوال   تقع أف ومنها  
 مي    وكاا كاا  س ت يوما ، وكاا كاا  سا  ت كبو:
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o :مطلقا   مفعوال   تقع أف ومنها 
 ض      وكاا كاا الل  ض    كبو:

o :م ت أ   تقع أف ومنها 
 كتا ا    وكاا كاا  عن ي كبو:

o :خَبا   تقع أف ومنها 
 رج    وكاا كاا  سا  وفاؼب كبو:
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 : قاؿ اؼبؤلف
 سػػػػئ  ؼبنكػػػػور   مػػػػا  ػػػػػ"أيي" احػػػػ  (ٓ٘ٚ)
  ػػػػػ"م"" ؼبنكػػػور   مػػػػا احػػػ    ووقفػػػا  ( ٔ٘ٚ)
 )يل  عػ : و)منػن( )مناف( وق :( ٕ٘ٚ)
 )منػ (  ن (: )أت  قاؿ: ؼب" وق ( ٖ٘ٚ)
 واأللػػػف التػػػا وصػػػ  نػػػزر، والفػػػت ( ٗ٘ٚ)
 ُمسػػػكنا   و)منػػػن( )منػػػوف( وقػػػ :( ٘٘ٚ)
 ىبتلف ال "م ""  لفظ تص  ( وإفٙ٘ٚ)
        "م ػػػػ""  عػػػػ  مػػػ" احكينّػػػػ  ( والعلػػػ ٚ٘ٚ)

. 

       تصػػػػػػػ  حػػػػػػػن أو الوقػػػػػػػف ُب هبػػػػػػػا عنػػػػػػػ  
               وأشػػػػػػػػػػػػػػ ع" مطلقػػػػػػػػػػػػػػا   حػػػػػػػػػػػػػػّ ؾ والنّػػػػػػػػػػػػػػوف
          تعػػػػػػػػػػػػػ  ؿ وسػػػػػػػػػػػػػك "  ػػػػػػػػػػػػػا نن(، إلفػػػػػػػػػػػػػاف
       مسػػػػػػػػػػػػكن  اؼبثػػػػػػػػػػػػّن  تػػػػػػػػػػػػا ق ػػػػػػػػػػػػ  والنّػػػػػػػػػػػػوفُ 
       كلػػػػػػػػػػف(  نسػػػػػػػػػػوة   )ذا  ػػػػػػػػػػإث :  ػػػػػػػػػػػ"م""

            طنػػػػػػػػػػا( لقػػػػػػػػػػوـ   قػػػػػػػػػػـو )جػػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػػ : إف
   ُعػػػػػػػػػػػػػ ؼ        نظػػػػػػػػػػػػػ    ُب "منػػػػػػػػػػػػػوف" ونػػػػػػػػػػػػػادر

               اقػػػػػػػػرف هبػػػػػػػػا عػػػػػػػػاطف   مػػػػػػػػ" ع يػػػػػػػػ  إف
. 

 

 مسائ :  ي 
 اؼبشاهب  اللغ : ُب اغبكاي  -ٔ

 صفت  إي اد أو  ي  تغي  غ  م"  يئت  عل  اؼبسموع اللفظ إي اد االصط ح: وُب
 زي ا ؟ م" ل :  قل  زي ا ، رأي  قائ : ل  قاؿ إذا كبو:  األوؿ،
 أيّا ؟ : قل  زي ا ، ض    قائ : ل  قاؿ إذا كبو: والثاٍل،

 أقساـ: ث ث  عل   االستق ا  اغبكاي  -ٕ
  اعبم ، حكاي  (ٔ

 الحكاية



 244 |   ألفية ابن مالكبدائع المسالك في توضيح 

 

 

  القوؿ ـبتص  و  
 ا إالّ   إلَٰ  ال قل : تقوؿ: أف كبو:

 الص ة عل  ح  ظبع :  
 أح  ا  و ق  ق أت:  
 أم ت كما  استق  كت  :  

  ؿبل ّ   إع اهبا ق لها،  الفع  النص  وؿبلها ؿبكّي  اعبم   ها 
   اؼبف د، حكاي  (ٕ

 األع ـ ُب تكوف ما وأغل 
 ؿبم ا ؟ م"  تقوؿ: ؿبم ا ، رأي  قائ : ل  قاؿ إذا كبو:

 خػػَب و"ؿبمػػ " ر ػػع، ؿبػػ  ُب السػػكوف علػػ  م ػػن م تػػ أ اسػػتفهاـ اسػػ   ػػػ"م""
 حب كػػ  اػػ  اشػػتغاؿ  ػػاظهور  مػػ" منػػع آخػػ   علػػ  مقػػ رة  ضػػم  م  ػػوع اؼب تػػ أ

 "ؿبم "  و  نا   اك اغبكاي ،
   اؼبف د، حاؿ حكاي  (ٖ

 االستفهاميتن و"ما"  ػ"أي" تكوف ما وأكث 
 أيّا ؟  تقوؿ: زي ا ، ض    قائ : ل  قاؿ إذا كبو:

 والوص  الوقف ُب عام ، "أي" ُب اغبكاي  أفّ  -ٖ
 رج ف جا ٍل قائ : ل  قاؿ إذا كبو:

 الوص ( )ُب  اا؟ يا أيّاف   أو: الوقف(، )ُب أيّاْف؟  تقوؿ:   
 الوقف  خاص  "م"" ُب اغبكاي  -ٗ

 واإلسكاف( ) الوقف مناْف؟  تقوؿ: رج ف، جا ٍل قائ : ل  قاؿ إذا كبو:
 اغبكاي ( ) طل   اا؟ يا م" قل : وصل  وإف     
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  العاق  خاص  و"م"" وغ  ، العاق  ع" السؤاؿ ُب عام  "أيّا" أف -٘
 )للعاق ( أيّا ؟  تقوؿ: زي ا ، رأي  قائ : ل  قاؿ إذا كبو:  األوؿ،

 العاق ( )لغ  أيّا ؟  تقوؿ: ضبارا ، رأي           
 م"؟  تقوؿ: زي ا ، رأي  كبو: والثاٍل،

 مناْف؟  تقوؿ: الزي ي"، رأي     
 منْن؟  تقوؿ: الزي ي"، رأي     

 غػػ  "مػػ"" السػػؤاؿ وأداة  تػػا ع مقػػ وف غػػ  يعقػػ  ؼبػػ" علمػػا   عنػػ  اؼبسػػؤوؿ كػػاف  إذا -ٙ
  عاطف مق ون 

 إع ا   حكاي  زوفهبي وف اغبجازي
 زي ا ؟ م"  تقوؿ: زي ا ، رأي  قائ : ل  قاؿ إذا كبو:

 زي  ؟ م"  تقوؿ:  زي  ، م رت قائ : ل  قاؿ إذا   
 زي  ؟ م"  تقوؿ: زي  ، جا  قائ : ل  قاؿ إذا   
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 : قاؿ اؼبؤلف
 ألػػػػػػػف أو تػػػػػػػا  التأنيػػػػػػػ  ع مػػػػػػػ  (ٛ٘ٚ)
  الضػػػػػػػػػػػػػم  التقػػػػػػػػػػػػػ ي  ويُعػػػػػػػػػػػػػ ؼ (ٜ٘ٚ)
    " عػػػػػػػػػػػػػػػػػوال"  ارقػػػػػػػػػػػػػػػػػ    تلػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وال (ٓٙٚ)
 تليػػػػػػػػػ  ومػػػػػػػػػا "،م فع ػػػػػػػػػ " كػػػػػػػػػااؾ (ٔٙٚ)
 ت ػػػػع إف (قتي   ػ)كػػػػ " عيػػػػ   " ومػػػػ" (ٕٙٚ)
 قصػػػػػػػػػػػػ  ذات التأنيػػػػػػػػػػػػ  وألػػػػػػػػػػػػف (ٖٙٚ)
 األوىل م ػػػػػػػػػػػػػػػػاٍل ُب واإلشػػػػػػػػػػػػػػػتهار (ٗٙٚ)
 صْبعػػػػػػػا " ْعلػػػػػػػ " ووزف (،وم طػػػػػػػ  (٘ٙٚ)
 ،سػػػػػػ ط ي ،ظّبهػػػػػػ  ،ُح  ار ػ)وكػػػػػػ (ٙٙٚ)
ػَقار ) مع (خليط ) كااؾ (ٚٙٚ)  (الش 
 "أ عػػػػػػػػػػػػػ  " " عػػػػػػػػػػػػػ  " :ؼبػػػػػػػػػػػػػّ  ا (ٛٙٚ)
 "والاعُ   ػػػػػػػػ" " لُػػػػػػػػعْ  ػُ " "ال  اع ػػػػػػػػ   " ٍبّ  (ٜٙٚ)
      وكػػػػػػاا "، عػػػػػػاال" العػػػػػػن ومطلػػػػػػ  (ٓٚٚ)

. 

           (الكتفػ)كػػػػػػػػػػ التػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػّ روا أسػػػػػػػػػاـ وُب 
                    الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ  ُب كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالّ دّ  وكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
                  "مفعي ػ"والػػػػػػػػػػػ "مفعاؿػ"الػػػػػػػػػػػ وال أصػػػػػػػػػػػ   

               يػػػػػػػػػػ  ذ شػػػػػػػػػػاو  ذي مػػػػػػػػػػ" الفػػػػػػػػػػ ؽ تػػػػػػػػػػا
                سبتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   موصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  

              (الغػػػػػػػػػػػػػػػ   ) أنثػػػػػػػػػػػػػػػ  كبػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػ ي  وذات
                    والطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىل ،أرىب) وزف ي  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

          (ش ع ػ)كػػػػػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػػػػػف    أو ،مصػػػػػػػػػػػػػ را   أو
          (الكفػػػػػػػػػػّ  ) مػػػػػػػػػػع (وحثيثػػػػػػػػػػ  ،ذكػػػػػػػػػػ  
               اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتن ارا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  لغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  واعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُ 

                   " علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  "و -العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مثلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -
             "مفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػوال" "اي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  عْ    " " ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع  "و

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاا " ُ    ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ  "  ػػػػػػػػػػػػػػػػػا    مطلػػػػػػػػػػػػػػػػػ                   أخ 
. 

 

 مسائ :  ي 
 ع مات: ث ث للتأني  -ٔ

 التأنيث
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  اطم  كبو: ،اؼب  وط  التا  (ٔ
 سلم  كبو: ،ورةقصاؼب التأني  ألف (ٕ
 حسنا  كبو: ،اؼبم ودة التأني  ألف (ٖ

 واؼبؤن  منها اؼباك   ن تف ق  الصفات تلح  اؼب  وط  التا  -ٕ
 وؿبمودة ؿبمود وعاؼب ، عامل كبو:

 أوزاف: طبس  ُب التا   ا  ت خ  ال -ٖ
ٔ) "   اع  دبعن: " ػ ُعْوؿ 

 ص ور وام أة ص ور رج  كبو:
 مفعوؿ دبعن: "  ع ْي  " (ٕ

 ؾب وح واؼبعن: ج ي ، وام أة ج ي  رج  كبو:
ٖ) "  "م ْفع اؿ 

 منحار وام أة منحار رج  كبو:
 "م ْفع ْي  " (ٗ

 معط  وام أة معط  رج  كبو:
 "م ْفع  " (٘

 ع  ْ م   كبو:
 اعبن  م" الواح  لفص  التا   ا  تأٌب -ٗ

 وشب ة شب  وشج ة، شج  وسب ة، سب  كبو:
 للم الغ  التا   ا  تأٌب -٘

  ّهام  عّ م ، كبو:
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 )مفاعي ( يا  م"   ال   التا   ا  تأٌب -ٙ
 جحاجي  واألص : جحاجح ، كبو:

 النس   يا  م"   ال   التا   ا  تأٌب -ٚ
 دمشق  واألص : دماشق ، كبو:

 المهػا مػ" أو ااو ػ  عينهػا مػ" أو ااو   الكلم   ا  م" عوضا   التا   ا  تأٌب -ٛ
 ااو  
 و ْع    واألص : ع   ة ، كبو:  األوؿ،
 إقواـ واألص : إقام ، كبو: والثاٍل،
 لُْغو   واألص : لغ ، كبو: والثال ،

 عش : اثنا اؼبقصورة أوزاف -ٜ
 أرىب كبو: " ُػع ل  "، (ٔ
 ح ل  هبم ، كبو: " ُػْعل  "، (ٕ
 م ط    د ، كبو: " ػ ع ل  "، (ٖ
 سك   دعو ، ج ح ، قتل ، كبو: " ػ ْعل  "، (ٗ
٘) ،"  ح ار  كبو: " ُػع اىل 
 ظّبه  كبو: " ُػَعل  "، (ٙ
 د ّق  س ط  ، كبو: "  ع َل "، (ٚ
 ذك   كبو: "  ْعل  "، (ٛ
 حثّيث  كبو: "  ع يػْل  "، (ٜ

 كفّ    كبو: " ُػُعَل "، (ٓٔ
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 خّليط  كبو: " ُػَعيػْل  "، (ٔٔ
ٕٔ) ،"  حّضار  شّقار ، كبو: " ُػَعاىل 

 عش : س ع  اؼبم ودة أوزاف مشهور -ٓٔ
ٔ) ،" ُ  ضب ا  صح ا ، كبو: " ػ ْع  
ٕ) ،" ُ  األر  عا  كبو: "أ  ْػع   
ٖ) ،" ُ  األر  عا  كبو: "أ ْ ع   
ٗ) ،" ُ  األر ُعا  كبو: "أ  ْػُع  
٘) ،" ُ  عق  ا  كبو: " ػ ْعل   
ٙ) ،" ُ  قصاصا  كبو: "  ع اال 
ٚ) ،" ُ  ق  صا  كبو: " ُػْعُل  
ٛ) ،" ُ  عاشورا  كبو: "  اُعوال 
ٜ) ،" ُ  قاصعا  كبو: "  اع   

 كَبيا   كبو: "  ْعل ي اُ "، (ٓٔ
ٔٔ) ،" ُ  مشيوخا  كبو: "م ْفُعوال 
ٕٔ) ،" ُ  سا ا    كبو: " ػ ع اال 
ٖٔ) ،" ُ  ك يثا   ق يثا ، كبو: "  ع ي  
ٔٗ) ،" ُ  د وقا  كبو: " ػ ُعوال 
ٔ٘) ،" ُ  خفقا  كبو: " ػ ع   
ٔٙ) ،" ُ  س ا  كبو: "  ع   
ٔٚ) ،" ُ  خي   كبو: " ُػع   
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 : قاؿ اؼبؤلف
 الط ؼ ق   م" استوج  اس ّ  إذا( ٔٚٚ)
      اآلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اؼبع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     لنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ( ٕٚٚ)
" "كػػػػػػ"  ع   ( ٖٚٚ)  مػػػػػا صبػػػػػع ُب و"ُ عػػػػػ  
 ألػػػػػػف آخػػػػػػ    ق ػػػػػػ  اسػػػػػػتح  ومػػػػػػا( ٗٚٚ)
  ُػػػ  ئا قػػػ  الػػػاي الفعػػػ  كمصػػػ ر  ( ٘ٚٚ)
 وذا قصػػػػػػػػػػ    ذا النظػػػػػػػػػػ  والعػػػػػػػػػػادـ( ٙٚٚ)
ػػػػع اضػػػػط ارا   اؼبػػػػ    ذي وقصػػػػ ( ٚٚٚ)      ؾُبم 

. 

   كػػػػػػػػػ)األسف( نظػػػػػػػػ    ذا وكػػػػػػػػاف ، تحػػػػػػػػا   
                     ظػػػػػػػػػػػػػػػػػا    قيػػػػػػػػػػػػػػػػػاس   قصػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ث ػػػػػػػػػػػػػػػػػوت
          )الػػػػػػػػػّ م ( كبػػػػػػػػػو: و"ُ علػػػػػػػػػ  " كػػػػػػػػػػ" عل  "
                ُعػػػػػػػػػػػػػػػ ؼ حتمػػػػػػػػػػػػػػػا   نظػػػػػػػػػػػػػػػ   ُب  اؼبػػػػػػػػػػػػػػػ 
    وكػػػػػػػػ"ارتأ " كػػػػػػػػ)ارعو ( وصػػػػػػػ    هبمػػػػػػػز  
            وكػػػػػػػػػػػػ)اغباا( كػػػػػػػػػػػػ)اغبجا(  نقػػػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػػػ ي 

                    يقػػػػػػػػػػػػػػػع حبلػػػػػػػػػػػػػػػف   والعكػػػػػػػػػػػػػػػ  عليػػػػػػػػػػػػػػػ ،
. 

 

 مسائ :  ي 
 ثا ت  ألف آخ   يع ب اس   و: اؼبقصور -ٔ

 موس  كػ:  اليا ،  صورة أـ العصا؛ كػ:  األلف،  صورة أكت   ا سو 
 ومزي ة منقل   نوعاف: اؼبقصور االس  ُب األلف -ٕ
 نوعاف: اؼبنقل   األلف -ٖ

 العصا كػ:  واو، ع" منقل   (ٔ
 الفى كػ:  يا ، ع" ومنقل   (ٕ

 و تياف عصواف تثنيتهما: ُب تقوؿ  إن 

 والممدود المقصور
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 نوعاف: اؼبزي ة األلف -ٗ
 وذك   وعطش  ح ل  كػ:  للتأني ، مزي ة (ٔ

 والاك  والعطش اغب   م"  إهنا
 وذ    أرط  كػ:  لإلغباؽ، مزي ة (ٕ

  ػ"در  " ملحق  واألخ    ػ"جعف " ملحق  األوىل
 تنبيه!
 اؼبقصورة األلف تسم : اؼبقصور االس  ُب الثا ت  األلف

  صاع ا   را ع    كان   إف اليا   صورة ت س  اؼبقصورة األلف -٘
  شفومست ومصطف   ش   كػ:
 اليا ، أصلها ثالث  كان   أو
 والن   واؽب   الفى كػ:

 الواو أصلها ثالث  كان   إف األلف  صورة ت س  ةاؼبقصور  األلف -ٙ
 والع  العصا كػ:

 خطا   وث ت  لفظا   ألف  حا   اؼبقصور نّوف إذا -ٚ
       إىل ي عو  ى   ك"  كقول :

 وظباع  قياس  نوعاف: اؼبقصور -ٛ
 آخ   ق   ما  ت  ملتـز الصحي  م" نظ  ل  معت  اس  ك    و:  القياس  (ٔ

، "  ع   " مص ر كبو:  " ػ ع   " يكوف  إن  ال ـز
 أسفا   - أسف :كػ
 جو    - جوي كػ: ،قص   وج  معت    كاف   إذا
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 : قول  وذل 
 كػػ)األسف( نظػ    ذا وكػاف ، تحػا   ... الطػ ؼ ق ػ  مػ" اسػتوج  اس ّ  إذا( ٔٚٚ)
                    ظػػػػػػػػػػػػػا    قيػػػػػػػػػػػػػاس   قصػػػػػػػػػػػػػ    ث ػػػػػػػػػػػػوت ... اآلخػػػػػػػػػػػػػ  اؼبع ػػػػػػػػػػػػػ     لنظػػػػػػػػػػػػ  ( ٕٚٚ)

.   
 علي  يقاس وال  يحفظ الصحي ، م" نظ  ل  لي  ما  :عاسموال (ٕ

 وال ح  واؽب   والسنا والث   واغبجا الفى كبو:
 و  : اآلخ ، اؼبعتل  األظبا  م" أنواع عش ة ُب يكوف القياس  اؼبقصور -ٜ

 "  ع   " أو " ػ ع   " وزن   إف ،ال ـز "  ع   " مص ر (ٔ
 جو    - جوي كبو:  األوؿ،
  غن   - غن ،رض    - رض  كبو: والثاٍل،

 "  ْعل  " صبع  و فبا "  ع  " وزف عل  كاف  ما (ٕ
 حلي  صبع حل  م ي ، صبع م     كبو:

 " ُػْعل  " صبع  و فبا " ػ ع  " وزف عل  كاف  ما (ٖ
 دمي  صبع دم  م ي ، صبع م   ع وة، صبع ُع ا   كبو:
 : قول  وذل 

" "كػػػ"  ع   ( ٖٚٚ)     )الػػّ م ( كبػػو: و"ُ علػػ  " كػػػ" عل  " ... مػػا صبػػع ُب و"ُ عػػ  
. 
 الوح ة عل  دل  التا  اغبقتها وإذا " ػ ع   " وزف عل  كاف  ما (ٗ

، حصاة كبو:  وقطا   قطاة وحص  
  صاع ا   أح ؼ أر ع  عل  ماضي  الاي اؼبفعوؿ اس  (٘

  شفومست ومصطف  معط  كبو:
 اؼبكاف اس  أو الزماف اس  أو اؼبيم  للمص ر "م ْفع  " وزف (ٙ
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 ايا كبو:  األوؿ،
 اؼبأت  كبو: والثاٍل،
 اؼب ق  كبو: والثال ،

 اآلل  الس  "م ْفع  " وزف (ٚ
 واؼب م  واؼبه   اؼبكو  كبو:

 التفضي  لغ  أو للتفضي  "أ ْػع  " وزف (ٛ
 واألقص  األدٌل كبو:  األوؿ،
 واألعم  األحو  كبو: والثاٍل،

 للتفضي  "أ ْػع  " م" اؼبؤن  صبع (ٜ
 والقصو  ال نيا صبع والقصا ال نا كبو:

 معتل  أو اآلخ  الصحي  م" للتفضي  "أ ْػع  " مؤن  (ٓٔ
 األحس" تأني : اغبسن كبو:

 األ ض  تأني : الفضل  
 األدٌل تأني : ال نيا 
 األقص  تأني : القصو  

 زائ ة ألف ق لها نبزة آخ   مع ب اس   و: اؼبم ود -ٓٔ
 والصح ا  السما  كبو:

 و  : أنواع، طبس  نبزت  -ٔٔ
 أصلي  (ٔ

 ق أ م" ق ّا  كبو:
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 واو م" م  ل  (ٕ
 يسمو" - "ظبا م" ظباو   أصل : ظبا  كبو:

 يا  م" م  ل  (ٖ
 ي ن" - " ن م"  ناي أصل :  نا  كبو:

 للتأني  مزي ة (ٗ
 وضب ا  حسنا  كبو:

 لإلغباؽ مزي ة (٘
 وقو ا  ح  ا  كبو:

 وظباع  قياس  نوعاف: اؼبم ود -ٕٔ
 آخ   ق   ألف زيادة ملتـز اآلخ  الصحي  م" نظ  ل  معت  ك   والقياس :
 السماع  عل  مقصور  مّ   اآلخ ، الصحي  م" نظ  ل  لي  ما والسماع :

 إك اـ :الصحي  م" نظ    إف إعطا ، القياس :  اؼبثاؿ -
 حاا  كبو: والسماع ، -

 : قول  وذل 
        وكػػػػػ)اغباا( كػػػػػ)اغبجا(  نقػػػػ    مػػػػ ي  ... وذا قصػػػػ    ذا النظػػػػ  والعػػػػادـ( ٙٚٚ)

. 
 و  : آلخ ،ا اؼبعتل  األظبا  م" أنواع س ع  ُب يكوف القياس  اؼبم ود -ٖٔ

 نبزة أول  ُب اؼبزي  الفع  مص ر (ٔ
 اقب   - اقبل  إعطا ، - أعط  كبو:

 استقصا  - استقص  ارتئا ، - ارتأ  ارعوا ، - ارعو  
 يػ ْفُعُ " - " ػ ع     وزف عل  الاي الفع  مص ر م" صوت عل  دؿ ما (ٕ
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 ثغا  - يثغو - ثغا رغا ، - ي غو - رغا  كبو:
 لفاع  مص را   "  عاؿ" عل  اؼبصادر م" كاف  ما (ٖ

 م ا  - مار  ع ا ، - عاد  وال ، - واىل كبو:
 رما  - رام  ن ا ، - ناد  رئا ، - را   
 "أْ ع ل  " عل  هبمع فبا أح ؼ أر ع  عل  األظبا  م" كاف  ما (ٗ

 وأق ي  ق ا  وأغطي ، غطا  وأردي ، ردا  وأكسي ، كسا  كبو:
 "ت ْفعاؿ" أو ْفعاؿ""تػ   وزف عل  اؼبصادر م" صي  ما (٘

 ت ْع ا  أو ْع ا تػ   - يع و - ع ا  كبو:
شا  أو شا سب   - يبش  - مش    سب 
 للم الغ  "م ْفعاؿ" أو " ّعاؿ" وزف عل  الصفات م" صي  ما (ٙ

 اؼبعطا  العّ ا ، كبو:
 التفضي  لغ  "أ ْػع  " مؤن  (ٚ

 وقب   أقب  وع جا ، أع ج وضب ا ، أضب  كبو:
 وعميا  أعم  وحّوا ، أحو  

 ُب  يقػػاؿ للضػػ ورة، اؼبمػػ ود قصػػ  جػػواز ُب والكػػو ين ال صػػ ين  ػػن خػػ ؼ ال -ٗٔ
 صف ا   "صف ا ": وُب دعا ، :"دعا "
 إىل الكو يػوف وذ ػ  اؼبنػع إىل ال صػ يوف  ػا   اؼبقصور، م ّ  جواز ُب واختلف
 غنا  "غن": وُب عصا ، "عصا": ُب  يقاؿ اعبواز.
 : قول  وذل 

ػػػػػػع اضػػػػػػط ارا   اؼبػػػػػػ    ذي وقصػػػػػػ ( ٚٚٚ)             يقػػػػػػع حبلػػػػػػف   والعكػػػػػػ  عليػػػػػػ ، ... ؾُبم 
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
 يػػػػػػا اجعلػػػػػػ  تثػػػػػػّن  مقصػػػػػػور   آخػػػػػػ   ( ٛٚٚ)
 )الفػى( كبػو: أصػل  اليػا الاي كاا( ٜٚٚ)
 األلػػػػػػػػف واوا   تقلػػػػػػػػ  ذا غػػػػػػػػ  ُب( ٓٛٚ)
  ثّنيػػػػػػػػا،  ػػػػػػػػواو   كػػػػػػػػػ)صح ا ( ومػػػػػػػػا( ٔٛٚ)
 ذكػػػػػػ  مػػػػػػا وغػػػػػػ  ،نبػػػػػػز   أو  ػػػػػػواو  ( ٕٛٚ)
 عل  صبع ُب اؼبقصور م" واحاؼ( ٖٛٚ)
 ُحػػػا ؼ، دبػػػا مشػػػع ا   أ ػػػ  والفػػػت ( ٗٛٚ)
 التثنيػػػػػ  ُب قل هػػػػػا اقلػػػػػ   ػػػػاأللف( ٘ٛٚ)
 أن ػػػ  اظبػػػا   الث ثػػػ  العػػػن والّسػػػامل( ٙٛٚ)
  ػػػػػػػػػ ا مؤنثػػػػػػػػا   العػػػػػػػػػن سػػػػػػػػاك" إف( ٚٛٚ)
 أو الفػػػػػػػت  غػػػػػػػ  التػػػػػػػايل وسػػػػػػػّك"( ٛٛٚ)
 )ذرو ( كبػػػػػػػػػػػػو: إت ػػػػػػػػػػػػاع ومنعػػػػػػػػػػػػوا( ٜٛٚ)
               مػػػػػا غػػػػػ  اضػػػػػط ار   ذو أو ونػػػػػادرّ ( ٜٓٚ)

. 

              م تقيػػػػػػػػػػػػػػػػػا ث ثػػػػػػػػػػػػػػػػػ    عػػػػػػػػػػػػػػػػػ" كػػػػػػػػػػػػػػػػػاف إف 
       كػػػػػػػػػػػػػػػ)مى( أميػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػاي واعبامػػػػػػػػػػػػػ ُ 
           أل ػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػ  ق ػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػا وأوؽبػػػػػػػػػػا
           وحيػػػػػػػػػػػػا( كسػػػػػػػػػػػػا  ، )عل ػػػػػػػػػػػػا  ، وكبػػػػػػػػػػػػو:
ػػػػػػ  نقػػػػػػ    علػػػػػػ  شػػػػػػاّ  ومػػػػػػا صػػػػػػّح ،             ُقص 
              تكّمػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػا اؼبثػػػػػػػػػػػػػػػّن  حػػػػػػػػػػػػػػػ ّ 
                وألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  صبعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وإف

            تنحي ػػػػػػػػػػػػػػػػ  ألػػػػػػػػػػػػػػػػزم"ّ  التػػػػػػػػػػػػػػػػا ذي وتػػػػػػػػػػػػػػػػا 
              ُشػػػػػػػػػػػػػػك   دبػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػا  ُ  عػػػػػػػػػػػػػػن   إت ػػػػػػػػػػػػػػاع

                       ؾبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ دا أو  التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ـبتتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
          رووا قػػػػػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػػػػالفت ، خّففػػػػػػػػػػػػػ 

             )جػػػػػػػػػػػ و ( كسػػػػػػػػػػػ : وشػػػػػػػػػػػاّ  و)ز يػػػػػػػػػػػ  (،
                            انتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس   أو ق متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،

. 
 

 والممدود المقصور تثنية كيفّية
 تصحيحاً  وجمعهما
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 مسائ :  ي 
 أنواع: طبس  عل  االس  -ٔ

 وام أة رج  كػ:  الصحي ، (ٔ
 ودلو ظ  كػ:  الصحي ، منزل  اؼبنزؿ (ٕ
 القاض  كػ:  اؼبنقوص، (ٖ
 الفى كػ:  اؼبقصور، (ٗ
 ق ّا  كػ:  اؼبم ود، (٘

 التثني  ُب ل  تغي  ال الصحي  االس  -ٕ
 وام أتاف ام أة ورج ف، رج  تقوؿ:

 التثني  ُب ل  تغي  ال الصحي  منزل  اؼبنزؿ -ٖ
 ودلواف دلو وظ ياف، ظ  تقوؿ:

 التثني  ُب ل  تغي  ال اؼبنقوص االس  -ٗ
 والقاضياف القاض  تقوؿ:

  و  : أحكاـ، ل  اؼبقصور تثني  -٘
 موضعن: ُب واوا   تقل  اؼبقصورة األلف (ٔ

 الواو م"   ال   ثالث  كان   إذا [5
 وقفواف قفا   وعصواف، عصا   كبو:

 سب  ومل األص  ؾبهول  ثالث  كان   إذا [1
 لوافإ  تقوؿ: )علما (، إىل   كبو:

 مواضع: ث ث  ُب يا    تقل  اؼبقصورة األلف (ٕ
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  صاع ا   را ع  كان   إذا [5
 ومستشفياف مستشف    ومستقصاف، مستقص    وملهياف، مله    تقوؿ:

 يا  م"   ال   ثالث  كان   إذا [1
 و تياف  ى   تقوؿ:

 وأميل  األص  ؾبهول  ثالث  كان   إذا [2
 متياف تقوؿ: )علما (، مى كبو:

 يا    أو واوا   تقل  وجهاف:  يها  يجوز أص ف، ؽبا كان   إذا اؼبقصورة األلف (ٖ
  رح  كبو:
 رحوت قاؿ: م" لغ  ُب وواوي  رحي ، قاؿ: م" لغ  ُب يائي   إهنا

 ورحواف رحياف تثنيتها: ُب يقاؿ أف  يجوز
 و  : أحكاـ، ل  اؼبم ود تثني  -ٙ

 حاؽبا عل  ت ق  أصلي  نبزة كان   إف (ٔ
 وق ا اف ق ّا  كبو:

 واوا   قل   للتأني  مزي ة نبزة كان   إف (ٕ
 صح اواف و صح ا  واف،اوحسن حسنا  كبو:

 واوا ( وانق هبا حاؽبا عل  ) قاؤ ا الوجهاف  يها جاز واو م" م  ل  نبزة كان   إف (ٖ
 يكسو - كسا  م" كساو،  أصل : كسا ،  كبو:
 وكساواف كسا اف  التثني : ُب  تقوؿ

 واوا ( وانق هبا حاؽبا عل  ) قاؤ ا الوجهاف  يها جاز يا  م" م  ل  نبزة كان   إف (ٗ
 يغط  - غط  م": غطاي، أصل : غطا ، كبو:
  وغطاواف غطا اف التثني : ُب  تقوؿ
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 واوا ( وانق هبا حاؽبا عل  ) قاؤ ا الوجهاف  يها جاز لإلغباؽ مزي ة نبزت  كان   إف (٘
  ػ"ق طاس" تلح  عل ا  كبو:
 وعل اواف عل ا اف التثني : ُب  تقوؿ

  ي  تغي     السامل اؼباك  صبع الصحي  االس  صبع إذا -ٚ
 وكات ن وكات وف كات   كبو:

  ي  تغي     السامل اؼباك  صبع صبع إذا الصحي  منزل  اؼبنزؿ -ٛ
 وظ ين ظ يوف تقوؿ: ل ج (، )علما   ظ  كبو:

 وت قػ  ال  ػع ُب ق لهػا ما ويض  ياؤ   تحاؼ السامل اؼباك  صبع صبع إذا اؼبنقوص -ٜ
 واعب  النص  ُب الكس ة
 نيوالقاض والقاضوف القاض  كبو:

 حػػا ها  عػػ  الفتحػػ   قػػ تو  ألفػػ   تحػػاؼ السػػامل اؼبػػاك  صبػػع صبػػع إذا اؼبقصػػور -ٓٔ
 عليها دالل 
 ومصطفن ومصطفوف مصطف  كبو:
 ورضن رضوف تقوؿ: ؼباك (، )علما   رضا       

 التثني  ُب كحكمها   همزت  السامل اؼباك  صبع صبع إذا اؼبم ود -ٔٔ
 )أصلي ( ق اؤوف تقوؿ: ق ا ، كبو:

 للتأني ( )مزي ة زك ياووف (-- زك يا     
 واو( م" )م  ل  ورجاووف رجاؤوف تقوؿ: ؼباك (، )علما   رجا     
 يا ( م" )م  ل  وغطاووف غطاؤوف تقوؿ: ؼباك (، )علما   غطا     
 لإلغباؽ( )مزي ة اووف وعل اؤوف عل تقوؿ: ؼباك (، )علما   ا  عل    
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 وجو ا   حا تها السامل اؼبؤن  صبع  التا  اؼبختـو صبع  إذا -ٕٔ
 وشج ات شج ة و اطمات،  اطم  كبو:

 التثني  ُب كحكمها   همزت  السامل اؼبؤن  صبع اؼبم ود صبع  إذا -ٖٔ
 )أصلي ( ق ّا ات تقوؿ: للمؤن (، )علما   ق ا  كبو:

 للتأني ( )مزي ة صح اوات تقوؿ: للمؤن (، )علما   صح ا     
 واو( م" )م  ل  وكساوات كسا ات تقوؿ: للمؤن (، )علما   كسا       
 يا ( م" )م  ل  وغطاوات غطا ات تقوؿ: للمؤن (، )علما   غطا     
 لإلغباؽ( )مزي ة اوات وعل ا ات عل تقوؿ: للمؤن (، )علما   ا  عل    
 التثني  ُب كحكمها   ألفها السامل اؼبؤن  صبع اؼبقصور صبع  إذا -ٗٔ

 واوا ( )قل   عصوات تقوؿ: للمؤن (، )علما   عصا   كبو:
 واوا ( )قل   إلوات تقوؿ: للمؤن (، )علما   إىل      
 يا  ( )قل   ملهيات تقوؿ: للمؤن (، )علما   مله       
 يا  ( )قل    تيات تقوؿ: للمؤن (، )علما    ى      
 يا  ( )قل   متيات تقوؿ: للمؤن (، )علما   مى    
 اإلدغػػػاـ مػػػ" اليػػا  خ صػػػحيح  الثػػاٍل سػػػاك" األوؿ مفتػػػوح ا  ث ثيػػ اظبػػػا   صبعػػ  إذا -٘ٔ

 ألول  اعا   تإ ثاني   ت  وج  السامل اؼبؤن  صبع
 ظ يات - ظ ي  ات،   ج  س   - سج ة ات،   ع  د   - دع  كبو:

 اليػػا  خ ح يصػػح الثػػاٍل سػػاك" مكسػػور  أو األوؿ مضػػمـو ث ثيػػا   اظبػػا   صبعػػ  إذا -ٙٔ
 أوج : ث ث   ي  جاز السامل اؼبؤن  صبع اإلدغاـ م"
 ألول  الثاٍل ت اعإ (ٔ

ْن  ُخطُوات، - ُخْطوة كبو: ن  ات -       
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 ثاني   ت  (ٕ
   ن  ات -   ْن  ُخط وات، - خطوة كبو:

 السكوف م" حال  عل  ثاني   فا إ (ٖ
   ْن ات -   ْن  ُخْطوات، - خطوة كبو:

 قـو لغ  أو ض ورة   أو نادرا   ع ّ  ذك  ما خ ؼ عل  اؼبؤن   اا صبع جا  إذا -ٚٔ
 )نادر( وج وات ج وة كبو:  األوؿ،
 )ض ورة( وز  ات ز  ة كبو: والثاٍل،
( )لغ  و يضات جوزات و يض : جوزة ُب:  اي  كقوؿ  والثال ،  لقـو
 : قول  وذل 

                       انتمػػػػػػػػػػ  ألنػػػػػػػػػاس   أو ق متػػػػػػػػػػ ، ... مػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػ  اضػػػػػػػػػط ار   ذو أو ونػػػػػػػػػادرّ ( ٜٓٚ)
 .ز
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 : قاؿ اؼبؤلف
 "  علػػػػػػػػػػػػ " ٍبّ  "أ عػػػػػػػػػػػػ " أ علػػػػػػػػػػػػ "( "ٜٔٚ)
 يفػػػػػ  وضػػػػعا    كثػػػػػ ة   ذي و عػػػػ ( ٕٜٚ)
 "أ عػػػ " عينػػػا   صػػػ ّ  اظبػػػا   "لػػػػ" ع   ( ٖٜٚ)
 ُب و)الػػاراع( كػػػ)العناؽ( كػػاف إف( ٜٗٚ)
 مطّػػػػػػػ د  يػػػػػػػ  "أ عػػػػػػػ " مػػػػػػػا وغػػػػػػػ ( ٜ٘ٚ)
   " عػػػػػػػػػػػػػػػ ف" أغنػػػػػػػػػػػػػػػا   وغال ػػػػػػػػػػػػػػػا  ( ٜٙٚ)
  دبػػػػػػػػػػ  ر ػػػػػػػػػاع ي  مػػػػػػػػػاّك    اسػػػػػػػػػ    ُب( ٜٚٚ)
 "  عػػػػػػػػاؿ" أو "" عػػػػػػػػاؿ   ُب والزمػػػػػػػ ( ٜٛٚ)
 و)ضبػػػػ ا( ()أضبػػػػ    لنحػػػػو:  ُػْعػػػػ  "( "ٜٜٚ)
 دبػػػػػػػػػ  ر ػػػػػػػػػاع ي  السػػػػػػػػػ    و" ُػُعػػػػػػػػػ  "( ٓٓٛ)
 األلػف، ذو األع ّ  ُب يضاعف مل ما( ٔٓٛ)
 "  ع ػْ " "ولػ" عل    )كَب (، وكبو:( ٕٓٛ)
  " ُػع ل ػػػػػػػػػْ " اطّػػػػػػػػػ اد   ()راـ   كبػػػػػػػػو: ُب( ٖٓٛ)
 و)زمػ"( (كػػ)قتي    لوصف    ػ ْعل  ""( ٗٓٛ)
 "  ع ل ػػػْ " المػػػا   صػػػ َ  اظبػػػا   "لػػػػ" ُػْع   ( ٘ٓٛ)
 و"  اع ل ػػػػػػػػػْ " "لػػػػػػػػػػ"  اع     و" ُػَعػػػػػػػػػ  "( ٙٓٛ)

                       قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  صبػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع "أ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ": سبَػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 كػػػػ)الُصفّ ( جػػا  والعكػػػ  (،كػػػ)أرج   

               هُبعػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أيضػػػػػػػػػػػػػػػػػا اظبػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ولل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػاع ّ 
            األحػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼ وعػػػػػػػػػػػػػػػػ    وتأنيػػػػػػػػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػػػػػػػػ ي 
            يػػػػػػػػػػ د " ػػػػػػػػػػػ"أ عاؿ   اظبػػػػػػػػػػا   الث ثػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػ"
                 )صػػػػػػػػػػػػػػػػ داف( كقػػػػػػػػػػػػػػػػوؽب : "" عػػػػػػػػػػػػػػػػ    ُب

                اطّػػػػػػػػػػػػػػػػػ د عػػػػػػػػػػػػػػػػػنه  "ا علػػػػػػػػػػػػػػػػػ " ثالػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
            اعػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ   أو تضػػػػػػػػػػػػػػػػػعيف   مصػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 
               يُػػػػػػػػػػػػػػػػ ر   نقػػػػػػػػػػػػػػػػ    صبعػػػػػػػػػػػػػػػػا   و" علػػػػػػػػػػػػػػػػ "

               قػػػػػػػػػػػ  اعػػػػػػػػػػػ ال   الـ   ق ػػػػػػػػػػػ  زيػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػ 
         ُعػػػػػػػػػػػػػ  ؼ "لػػػػػػػػػػػػػػ" عل    صبعػػػػػػػػػػػػػا   و" ُػع ػػػػػػػػػػػػػ  "

           " ُػع ػػػػػػػػػػػػْ " علػػػػػػػػػػػػ  صبعػػػػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػػػػئ وقػػػػػػػػػػػ 
           و)كملػػػػػػػػػػػ ( ()كامػػػػػػػػػػػ    كبػػػػػػػػػػػو: وشػػػػػػػػػػػاع

    قمػػػػػػػػػػػػػ"  ػػػػػػػػػػػػػ  و)ميّػػػػػػػػػػػػػ ( (،و) الػػػػػػػػػػػػػ   
        قللػػػػػػػػػػ  "و"  ْعػػػػػػػػػ    "" ػ ْعػػػػػػػػػ    ُب والوضػػػػػػػػػع
         و)عاذلػػػػػػػػػ ( ()عػػػػػػػػػاذؿ   كبػػػػػػػػػو: وصػػػػػػػػػفن

 التكسير جمع
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  ذّكػػػػػػػػػ ا  يمػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػ" ّعاؿ" ومثلػػػػػػػػػ ( ٚٓٛ)
  ؽبمػػػػػػػػا "  ع ػػػػػػػػاؿ   و" ػ ْعل ػػػػػػػػ     ػ ْعػػػػػػػػ  "( "ٛٓٛ)
  "  ع ػػػػػػػػػػاؿ" لػػػػػػػػػ  أيضػػػػػػػػػا   و" ػ ع ػػػػػػػػػ  "( ٜٓٛ)
": ومثػػػ  مضػػػعفا ، يػػػ  أو( ٓٔٛ)  " ػ ع ػػػ  
 ورد ""  اعػػ    وصػػف "" عيػػ    وُب( ٔٔٛ)
 " ع نػػػا" علػػػ  وصػػػف   ُب وشػػػاع( ٕٔٛ)
 ُب والزمػػػػػػػػػػػ  " ع نػػػػػػػػػػػ "، ومثلػػػػػػػػػػػ ( ٖٔٛ)
  )ك ػػػ ( كبػػػو: "  ع ػػػ  " "و ػػػػ" ُػُعوؿ  ( ٗٔٛ)
 و" ػ ع ػػْ " الفػػا، مطلػػ  اظبػػا   "" عػػ    ُب( ٘ٔٛ)
 ما مع (و)قاع   ()حوت   ُب وشاع( ٙٔٛ)
  و" ػ ع ػػ " "و"  ع ػػي    اظبػػا   "و" عػػ   ( ٚٔٛ)
" (و ػػػػػػػػػػ)خي    (ولػػػػػػػػػػ)ك َل  ( ٛٔٛ)   " ُػع ػػػػػػػػػ  
  اؼبعػػػػػ ّ  ُب "أ عػػػػػ  " عنػػػػػ  ونػػػػػاب( ٜٔٛ)
" "لػػػػػػػػ" ػ ْوع      ػ و اع ػػػػػػػ  "( "ٕٓٛ)   و"  اع ػػػػػػػ  
  و"  اع ل ػػْ " (و)صػػا     (و)حػػائ   ( ٕٔٛ)
  " ػ ع ال ػػػػػػػػػػػْ " اصبعػػػػػػػػػػػ" و ػػػػػػػػػػػػ" ػ ع ائ   "( ٕٕٛ)
(ٕٖٛ )" " و الػػػػػػػػ" ػ ع ايل  عػػػػػػػػا والػػػػػػػػ" ػ ع اىل    صبُ 
َ" واجعػػ ( ٕٗٛ)   نسػػ  ذي لغػػ  " ػ ع ػػايل 
  انطقػػػػػػػػػػػػػا وشػػػػػػػػػػػػػ ه  و ػػػػػػػػػػػػػػ" ػ ع ال   "( ٕ٘ٛ)
  طباسػ  ومػ" مضػ ، مػا غ  م"( ٕٙٛ)

                      تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ را المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   اؼبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ُب وذاف
                  منهمػػػػػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػػػػا عينػػػػػػػػػػػػػ   يمػػػػػػػػػػػػػا وقػػػػػػػػػػػػػ َ 
                 اعػػػػػػػػػػػػػػػت ؿ المػػػػػػػػػػػػػػػ  ُب يكػػػػػػػػػػػػػػػ" مل مػػػػػػػػػػػػػػػا
    اق ػػػػػػػ  "" ُػْعػػػػػػ    مػػػػػػػع و"  ْعػػػػػػ  " التػػػػػػا ذو

             اطّػػػػػػػػػػػػػػػػ د أيضػػػػػػػػػػػػػػػػا أنثػػػػػػػػػػػػػػػػا  ُب كػػػػػػػػػػػػػػػػااؾ
                " ع نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا" علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أو انثييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أو

                تفػػػػػػػػػػػػػ  (و)طويلػػػػػػػػػػػػػ    ()طويػػػػػػػػػػػػػ    كبػػػػػػػػػػػػػو:
            يطّػػػػػػػػػػػػػػػػػ د كػػػػػػػػػػػػػػػػػااؾ غال ػػػػػػػػػػػػػػػػػا ، ىُبػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

   حصػػػػػػػػػػػ  "  ْعػػػػػػػػػػ ف " وللػػػػػػػػػػػػ"ُ عاؿ" لػػػػػػػػػػ ،
              غ نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُب وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َ  ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا انبا،

   مشػػػػػػ  " ُػْعػػػػػػ ف" -العػػػػػػن معػػػػػػ    غػػػػػػ -
                ُجع ػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػػا انبا ؼبػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػاا
          قػػػػػػػػػػػػ  ذاؾ وغػػػػػػػػػػػػ  ،وُمضػػػػػػػػػػػػع ف   المػػػػػػػػػػػػا  

            )كا ػػػػػػػػػػػػ ( كبػػػػػػػػػػػػو: مػػػػػػػػػػػػع و"  ػػػػػػػػػػػػاع     "
      ماثلػػػػػػػػ  مػػػػػػػػا مػػػػػػػػع الػػػػػػػػػ) ارس( ُب وشػػػػػػػػاّ 

                  مزالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أو تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    ذا وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه 
    ات عػػػػػا والقػػػػػي  و)العػػػػػارا (، )صػػػػػح ا (
          العػػػػػػػػػػػ ب تت ػػػػػػػػػػػع كالػػػػػػػػػػػػ)ك سّ ( ُجػػػػػػػػػػػ  د

              ارتقػػػػػػػػػػ  الث ثػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػوؽ مػػػػػػػػػػا صبػػػػػػػػػػع ُب
               القيػػػػػػػػػػػػػػػاس انػػػػػػػػػػػػػػػف   اآلخػػػػػػػػػػػػػػػ  ُجػػػػػػػػػػػػػػػ  د،
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   قػػػػػػػػػػػ   اؼبزيػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػ ي  وال ّا ػػػػػػػػػػػعُ ( ٕٚٛ)
 احا ػػػػػ  ال  ػػػػػاع  العػػػػػادي وزائػػػػػ ( ٕٛٛ)
  أزؿ (كػ)مست ع   م" والتا والّسن( ٜٕٛ)
   ال قػػػػػػػػا سػػػػػػػػوا ُ  مػػػػػػػػ" أوىل واؼبػػػػػػػػي ُ ( ٖٓٛ)
  مػػا صبعػػ  اف احػػاؼ الػػواو ال واليػا ( ٖٔٛ)
       )سػػػػػػػػ ن  ( زائػػػػػػػػ ي ُب وخػػػػػػػػّ وا( ٕٖٛ)

. 

                    العػػػػػػػػػػػػػػػ د ًبّ   ػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػا دوف وبػػػػػػػػػػػػػػػاؼ
                 ختمػػػػػػػػػا اللػػػػػػػػػا إثػػػػػػػػ   لينػػػػػػػػػا   يػػػػػػػػػ  مل مػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّ   قانبػػػػػػػػػػػػػػػػػا اعبمػػػػػػػػػػػػػػػػػع     نػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذ                  ـبُ 

                     سػػػػػػػػػػػػػػػ قا إف مثلػػػػػػػػػػػػػػػ  واليػػػػػػػػػػػػػػػا  واؽبمػػػػػػػػػػػػػػػز
ْيز وف              ُحت مػػػػػػػػػػػػا حكػػػػػػػػػػػػ ّ   هػػػػػػػػػػػػو (كػػػػػػػػػػػػػ)ح 

                    كالػػػػػػػػػػػػػػ)علن  ( ضػػػػػػػػػػػػػا ا  مػػػػػػػػػػػػػا وكػػػػػػػػػػػػػ   
. 

 

 مسائ :  ي 
 مف د   نا   تغي  صبع  و: التكس  صبع -ٔ

 ورجاؿ رج  وكت ، كتاب  كبو:
 أنواع: ث ث  التغي  -ٕ

 اؼبف د أصوؿ عل   زيادة (ٔ
 ومصا ي  مص اح وقلوب، قل  وأق ـ، قل  وسهاـ، سه  كبو:

 اؼبف د أصوؿ ع"  نق  (ٕ
 ورس  رسوؿ وس ر، س رة وزب ، زبم  كبو:

 اغب كات  اخت ؼ (ٖ
 ُأُس    أو وُأْس    أ س     كبو:

 كث ة  وصبع قّل  صبع قسماف: التكس  صبع -ٖ
 العش ة إىل الث ث  م" و و القلي ، الع د ضعو  ما القّل :  جمع
 ل  هناي  ال ما إىل الث ث  ذباوز ما الكث ة: وصبع

 يعك  وق  الكث ة  نا  ع" القّل  أ ني    ع  يستغن ق  -ٗ
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 و  : أوزاف، أر ع  القّل  ععبم -٘
 وأذرع ذراع وأنف ، نف  كبو: أ  ْػُع  ، (ٔ
ٕ) ،  وأعناب عن  وأعناؽ، عن  وأوقات، وق  وأثواب، ثوب كبو: أ  ْػع اؿ 
 وأنص   نصي  وأعم ة، عمود وأطعم ، طعاـ كبو: أ ْ ع ل   ، (ٖ
 وص ي  ص ّ  و تي ،  ى كبو:   ْعل   ، (ٗ

  و  : وزنا ، عش  ست  اعبموع منته  صي  ع ا ما الكث ة عبمع -ٙ
، أضب  كبو:  ُػْع  ، (ٔ  وُسْود   أسود وعور، أعور وضُبْ  
 وُسُ ر   س ي  وكت ، كتاب  كبو:  ُػُع  ، (ٕ
 وحجج حّج  وغ ؼ، غ    كبو:  ُػع   ، (ٖ
 وغب    غبي  وقطع، قطع  كبو: ع   ،    (ٗ
ي   ؛ أصلها: و  اة،  اد كبو:  ُػع ل   ، (٘  وغزاة غاز وقضاة، قاض ُ   
 وسح ة ساح  كبو:  ػ ع ل   ، (ٙ
 وج ح  ج ي  وقتل ، وقتي  ،وم ض  م ي  كبو:  ػ ْعل ، (ٚ
 وق دة ق د د   ،و  دبّ  ودرج ، درج كبو:   ع ل   ، (ٛ
 وصّوـ صائ  ورّكع، راكع كبو:  ُػَع  ، (ٜ

ٔٓ) ،  وغزّا  غاز وصّواـ، صائ  وقّواـ، قائ  وكّتاب، كات   كبو:  ُػَعاؿ 
ٔٔ) ،  وإناث أنث  ورياح، ري  ورماح، رم  و ئار،  ئ  وج اؿ، ج   كبو:   ع اؿ 
ٕٔ) ،  وذكور ذك  وجنود، جن  وقلوب، قل  كبو:  ُػُعوؿ 
ف   (ٖٔ   ون اف، نار ،وحيتاف حوت وغلماف، غ ـ كبو: ،  ْع  

 وص ياف ص ّ  ج اف، جار        
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ف ، (ٗٔ  ورك اف رك  وخش اف، خش  كبو:  ُػْع  
 وعلما  علي  وك ما ، ك َل  كبو:  ُػع    ، (٘ٔ
  وأشّ ا ، ش ي  وأوليا ، ويلّ  وأصفيا ، صف ّ  وأن يا ، ن ّ  كبو: أ ْ ع    ، (ٙٔ

 وأذاّل  ذلي  وأعزّا ، عزيز         
 اعبموع منته  وصيغ  اعبموع منته  ل : يقاؿ صبع الكث ة صبوع م" -ٚ

 ح  اف تكس   ألف  ع  كاف  صبع ك   و و:
 درا   كبو:
 ساك" وسطها أح ؼ ث ث  أو

 دنان  كبو:
 و  : وزنا ، عش  تسع  اعبموع منته  صيغ  -ٛ

 ودرا   در   كبو:  ػ ع ال ُ ، (ٔ
 ودنان  دينار كبو:  ػ ع ال ْيُ ، (ٕ
 وأنام  أمبل  كبو: أ   اع ُ ، (ٖ
 وأسالي  أسلوب كبو: أ   اع ْيُ ، (ٗ
 وذبارب ذب    كبو: تػ ف اع ُ ، (٘
 وتسا ي  تس يح  كبو: تػ ف اع ْيُ ، (ٙ
 ومساج  مسج  كبو: م ف اع ُ ، (ٚ
 ومواثي  ميثاؽ ومصا ي ، مص اح كبو: م ف اع ْيُ ، (ٛ
 ووبام  وبم  كبو: يػ ف اع ُ ، (ٜ

 وينا يع  وعني كبو: يػ ف اع ْيُ ، (ٓٔ
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 وخواًب خاًب وجوائز، جائز كبو: اع ُ ، ػ و   (ٔٔ
 وطواحن طاحون  كبو: اع ْيُ ، ػ و   (ٕٔ
 وصيارؼ ص ؼ كبو:  ػ ي اع ُ ، (ٖٔ
 ودياج  دهبور كبو:  ػ ي اع ْيُ ، (ٗٔ
  وك ائ ، ك يب   وصحائف، صحيف  كبو:  ػ ع اع ُ ، (٘ٔ

  ائع و    يع  ولطائف، لطيف   
ٔٙ) ،  و تاو   تو  كبو:  ػ ع اىل 
ٔٚ) ،ْ   قوالرا الرقوة كبو:  ػ ع ايل 
ٔٛ) ،  وسكار  سك اف كبو:  ُػع اىل 
 وأناس ّ  إنساف وك اسّ ، ك س ّ   كبو:  ػ ع ايل  ، (ٜٔ
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 : قاؿ اؼبؤلف
 إذا الث ثػػػػػػػػػػػ ّ  اجعػػػػػػػػػػػ  " ُػع ػػػػػػػػػػػي   ( "ٖٖٛ)
 ؼبػػػػػػػػػا "" ُػع يع يػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػع ُ عيع ػػػػػػػػػ  "( "ٖٗٛ)
ػػػػػػ  اعبمػػػػػػع ؼبنتهػػػػػػ   ػػػػػػ  ومػػػػػػا( ٖ٘ٛ)  ُوص 
 الطػػػػ ؼ ق ػػػػ  يػػػا تعػػػػوي ُ  وجػػػائزّ ( ٖٙٛ)
 مػػػػػػا كػػػػػػ ّ  القيػػػػػػاس عػػػػػػ" وحائػػػػػػ ( ٖٚٛ)
 ع لػػ  ق ػػ  مػػ"- التصػػغ  يػػا لتلػػو( ٖٛٛ)
 سػػػػ   ""أ عػػػػاؿ   مػػػػّ ة مػػػػا كػػػػااؾ( ٜٖٛ)
 ُمػػػػػػػػػّ ا حيػػػػػػػػػ  التأنيػػػػػػػػػ  وأل ػػػػػػػػػفُ ( ٓٗٛ)
   للنسػػػػػػػػػػػ  آخػػػػػػػػػػػ ا   اؼبزيػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػاا( ٔٗٛ)
  " ع نػػػػػػػػػػػػػػػا" زيادتنػػػػػػػػػػػػػػػا و كػػػػػػػػػػػػػػػاا( ٕٗٛ)
 علػػػػػػػػ  دؿّ  مػػػػػػػػا انفصػػػػػػػػاؿ وقػػػػػػػػّ ر( ٖٗٛ)
 مػػػػى القصػػػػ  ذو التأنيػػػػ  وأل ػػػػف( ٗٗٛ)
 خػػػػػػػػػ    ُح ػػػػػػػػػار  تصػػػػػػػػػغ  وعنػػػػػػػػػ ( ٘ٗٛ)
 قل ػػػػػػػ  لينػػػػػػػا   ثانيػػػػػػػا   ألصػػػػػػػ    وارُددْ ( ٙٗٛ)
 وُحػػت  )ُعييػػ (، )عيػػ  (: ُب وشػػاّ ( ٚٗٛ)
 هُبعػػػػػػػػػ ُ  اؼبزيػػػػػػػػػ ُ  الثػػػػػػػػػاف واأللػػػػػػػػػف( ٛٗٛ)

           )قػػػػػػػػػػا ( ُب )قُػػػػػػػػػػايي( كبػػػػػػػػػػُو: صػػػػػػػػػػّغ ت  
               )دريهمػػػػػػػػػػػا( ()در ػػػػػػػػػػ    كجعػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػاؽ
ػػػػػػػػػػػػػػػػ  التصػػػػػػػػػػػػػػػػغ  أمثلػػػػػػػػػػػػػػػػ  إىل  ػػػػػػػػػػػػػػػػ                   ص 
 اكبػػػػاؼ  يهمػػػػا االسػػػػ   عػػػػ ُ  كػػػػاف إف

ػػػػػػػػػػػػا حكمػػػػػػػػػػػػا   ال ػػػػػػػػػػػػا ن ُب خػػػػػػػػػػػػالف                 ُرظب 
            اكبػػػػػػػػػػػت  الفػػػػػػػػػػػت  -مّ ت ػػػػػػػػػػػ  أو ،تأنيػػػػػػػػػػػ   

           التحػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  ومػػػػػػػػػا )سػػػػػػػػػك اف( مػػػػػػػػ َ  أو
                         عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ ا منفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلن وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤ 
                   واؼب ّكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اؼبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ وعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُ 

                    كػػػػػػػػػػػػػػػػػػ"زعف انا" أر ػػػػػػػػػػػػػػػػػع    عػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػ"
                  جػػػػػػػػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػػػػػػػحي    صبػػػػػػػػػػػػػػػع أو تثنيػػػػػػػػػػػػػػػ   

                 يُث تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ" أر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  زاد
( - ػػػػػػػػاد- الػػػػػػػػػ)حُ   (  ػػػػػػػػن             والػػػػػػػػػ)ُح   

             تصػػػػػػػػػػػػػػػػ  ()قويبػػػػػػػػػػػػػػػػ    ص ػػػػػػػػػػػػػػػػ     قيمػػػػػػػػػػػػػػػػ   
         ُعل ػػػػػػػػػ  لتصػػػػػػػػػغ    مػػػػػػػػػا ذا مػػػػػػػػػ" للجمػػػػػػػػػع

               هُبهػػػػػػػػػ   يػػػػػػػػػ  األصػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاا واوا ،

 التصغير
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ػػػػ ( ٜٗٛ)  مػػػػا التصػػػػغ  ُب اؼبنقػػػػوص وكم 
 اكتفػػػػػػػػ  ُيصػػػػػػػػّغ   رخػػػػػػػػي    وم ػػػػػػػػ"( ٓ٘ٛ)
ػػ" صػػّغ ت مػا التأنيػػ   تػػا اخػت و ( ٔ٘ٛ)  م 
 لػػػػ   ذا يُػػػػ    التػػػػا يكػػػػ" مل مػػػػا( ٕ٘ٛ)
 ونػػػػػػػ  ر ،لػػػػػػػ     دوف تػػػػػػػ ؾ وشػػػػػػػاّ ( ٖ٘ٛ)
    )الػػت( )الػػاي( شػػاوذا : وصػػَغ وا( ٗ٘ٛ)

. 

            كػػػػػػػػػػػػ)ما( ثالثػػػػػػػػػػػا   التػػػػػػػػػػػا  غػػػػػػػػػػػ  وبػػػػػػػػػػػو   مل
     الػػػ)م عطفا( يعػػن كالػػػ)ُعطيف(  األصػػ 
"( ث ثػػػػػػػػػػػػػػػ ي  عػػػػػػػػػػػػػػػار   مؤنّػػػػػػػػػػػػػػػ                كػػػػػػػػػػػػػػػػ)س 

         و)طبْػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ( (و) قػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    (كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)شج   
                كثػػػػػػػػػػػػػػ  ث ثيًّػػػػػػػػػػػػػػا  يمػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػا غبػػػػػػػػػػػػػػاؽ
          و)ٌب( )تػػػػػا( منهػػػػا: الفػػػػػ وع مػػػػع و)ذا(،

. 
 

 مسائ :  ي 
 ساكن ، يا  الثاٍل اغب ؼ  ع  ويزاد ثاني  ويفت  االس  أوؿ يض ّ  أف  و: التصغ  -ٔ

 التصغ  يا  تسم 
 ودريه  در   وقُػل ْي  ، قل  كبو:

 مصغ ّا يسم  التصغ  يا   تلحق الاي واالس 
 طب : التصغ   وائ  -ٕ

 للتق ي  (ٗ   للتقلي  (ٔ
 إلي  للتحّ   (٘  للتصغ  (ٕ
 للتحق  (ٖ

 ال ص يوف الفائ ة  ا  وأنك  للتعظي ، و و: السادس ، النحاة  ع  وزاد
 أوزاف: ث ث  للتصغ  -ٖ

 وُج ػ ْي    ج   كبو:  ُػع ْي  ، (ٔ
 وجعيف  جعف  ودريه ، در   كبو:  ُػع ْيع   ، (ٕ
 ومفيتي  مفتاح وعصيف ، عصفور كبو:  ُػع ْيع ْي  ، (ٖ
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 " ُػع ْي  " عل  صغ ت  أح ؼ ث ث  عل  كاف  ما -ٗ
 و ك   ك  وحسن، حس" وقُػل ْي  ، قل  كبو:

 " ُػع ْيع   " عل  صغ ت  أح ؼ أر ع  عل  كاف  ما -٘
 وكتّي  كتاب  وزيين ، زين  ،وجعيف  جعف  ودريه ، در   كبو:

 " ُػع ْيع ْي  " عل  صغ ت  عّل  ح ؼ را ع  فبا أح ؼ طبس  عل  كاف  ما -ٙ
 وقني ي  قن ي  وعصيف ، عصفور ومفيتي ، مفتاح كبو:

 ع ْيع   "" ػُ  عل  و نيت  خامس  ط ح  أصلي  أح ؼ طبس  عل  كاف  ما -ٚ
 و  يزد   زدؽ وسف ج، سف ج  كبو:
 اػبام  مع حا ت  زائ  اػبمس  مع كاف   إف
 وعني ؿ عن لي  كبو:

 أصل  إىل رددت  غ   ع" منقل  عّل  ح ؼ ثاني  ما صغ ت إذا -ٛ
 ونيي  ناب و وي ،  اب كبو:

 يا  قل    ع  التصغ  يا  ُب أدغمت  عّل  ح ؼ ثالث  ما صغ ت إذا -ٜ
 وكتي  كتاب  ودلّي ، دلو ورحّي ، رح  وعصي ، عصا كبو:

 يا  قل ت  عّل  ح ؼ را ع  ما صغ ت إذا -ٓٔ
 وقني ي  قن ي  وأُر هب يح   ، أرجوح  ومنيش ، منشار كبو:

 التصغ  عن  رددت  ش   من  حاؼ ما صغ ت إذا -ٔٔ
 وُأخ  ّ  أخ ،وُأيب    أب ودمّ ، دـ وي ي ، ي  كبو:
 ااوؼ ورددت حا تها وص  نبزة أول  ُب كاف  وإف
 وظب ّ  اس  و ّن، ا " كبو:
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 التصغ  عن  ثاني  ضّعف  تصغ   أردت  إف ح  ن عل  وضع دبا ظبّي  إذا -ٕٔ
 وعنن ع" وأنن، إف و لي ،    و لي ،    كبو:

    أغبقتها التا  م" اػبايل الث ث  اؼبؤن  صغ ت إذا -ٖٔ
 وعيين  عن و ني ة،  ن  ومشيس ، مش  كبو:

 وت كػ  األوؿ جػز   صػغ ت مزج، أو إضا   ت كي  م ك  عل  تصغ  أردت إذا -ٗٔ
 حال  عل  اآلخ 
 ومعي يك ب مع يك ب ا، وع ي  ا ع   كبو:

 لفظ  عل  صغ ت  القّل  صبع تصغ  أردت إذا -٘ٔ
 وأنيف  أنف  كبو:

 التصحي  صبع صبعت  ٍب صغ ت  ٍب اؼبف د إىل رددت  الكث ة صبع تصغ  أردت إذا -ٙٔ
 وكتّي ات وكتاب كت   وشويع وف، وشاع  شع ا  كبو:

 التصػػغ  ذشػػوا مػػ"  هػػو القواعػػ  مػػ" تق ي يػػ  سػػ   ؼبػػا ـبالفػػا   التصػػغ  ُب جػػا  مػػا -ٚٔ
 عليها يقاس وال ربفظ الى
 وأنيسياف إنساف ،   يْ ل  يْ يػ  ولُ  ليل  وعشّياف، عشا  كبو:

 "الػػاي" تصػغ  وشػا اؼب نيّػات، تصػّغ   ػ  اؼبتمكنػ  األظبػا  خػواص مػ" التصػغ  -ٛٔ
 و  وع  و"ذا" و  وع 
 وتّيا ذيّا وتا: ذا وُب اللتّيا، الت: وُب للايّا،ا الاي: ُب اقالو 

 : قول  وذل 
        و)ٌب( )تػػا( منهػػا: الفػػ وع مػػع و)ذا(، ... )الػػت( )الػػاي( شػػاوذا : وصػػَغ وا( ٗ٘ٛ)

. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
( كيا يا   ( ٘٘ٛ)  للنسػ  زادوا الػ)ك س  
 وتػػػػػا احػػػػػاؼ، حػػػػػوا ُ  فبّػػػػػا ومثلػػػػػ ( ٙ٘ٛ)
 سػػػػػػك" ثػػػػػػاف   ذا ت   ػػػػػػعُ  تكػػػػػػ" وإف( ٚ٘ٛ)
 مػػػػػػا واألصػػػػػػل    اؼبلحػػػػػػ  لشػػػػػػ هها( ٛ٘ٛ)
   أزؿ أر عػػػػػػػػػػػػػػا اعبػػػػػػػػػػػػػػائز واألل ػػػػػػػػػػػػػػف( ٜ٘ٛ)
 مػػػ" أحػػػ    را عػػػا   اليػػػا ُب واغبػػػاؼ( ٓٙٛ)
 و" ع  " انفتاحا ، القل  ذا وأوؿ( ٔٙٛ)
(: ُب وقيػػػػػػ ( ٕٙٛ)  )م مػػػػػػوي ( الػػػػػػػ)م م  
( وكبػػػػو:( ٖٙٛ)  هبػػػػ  ثان يػػػػ   ػػػػت ُ  )حػػػػ ي
 للنسػػػػػػ  احػػػػػػا ؼ التثنيػػػػػػ  وعلػػػػػ ( ٗٙٛ)
 ُحػا ؼ ()طي ػ    كبو: م" وثال ( ٘ٙٛ)
(ٛٙٙ )"  التػػػػػػػػػػػػـز " عيلػػػػػػػػػػػػ " ُب و" علػػػػػػػػػػػػ  
     ع يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الـ   ُمع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َ  وأغبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا( ٚٙٛ)
 كالػػػػػػػػ)طويل ( كػػػػػػػاف مػػػػػػػا وسبَمػػػػػػػوا( ٛٙٛ)
 النسػػػػػ  ُب ينػػػػاؿ مػػػػػ ي  ذي ونبػػػػز( ٜٙٛ)
 مػػػا وصػػػ ر صبلػػ    لصػػػ ر وانُسػػ ( ٓٚٛ)

ػػػػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػػػػ ُ ُ  تليػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػا وكػػػػػػػػػػػػػ               و ج 
                تث تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال مَ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أو تأنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
               حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ" وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ها واوا ،  قلُ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

                يُعتمػػػػػػػػػػػػػػػ  قلػػػػػػػػػػػػػػػ ّ  ولألصػػػػػػػػػػػػػػػل    ؽبػػػػػػػػػػػػػػػا،
           ُعػػػػػػػػزؿ خامسػػػػػػػػا   اؼبنقػػػػػػػػوص يػػػػػػػػا كػػػػػػػػااؾ
،          ي ع ػػػػػػػػػػ"ّ  ثالػػػػػػػػػػ    قلػػػػػػػػػػ ُ  وحػػػػػػػػػػت ّ  قلػػػػػػػػػػ  

    و"  ع ػػػػػػػػػػػػ " ا ػػػػػػػػػػػت  عينهمػػػػػػػػػػػػا و"ُ ع ػػػػػػػػػػػ "
( اسػػػػػػػػػػػػػػػػتعماؽب  ُب واختػػػػػػػػػػػػػػػػ              )م مػػػػػػػػػػػػػػػػ  

            قل ػػػػػػػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػػػػػػػػػ" إف واوا   واردد 
           وجػػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػحي    صبػػػػػػػػػع ُب ذا ومثػػػػػػػػػ ُ 
( وشػػػػػػػػػػػػػاَ            ػػػػػػػػػػػػػػاأللف مقػػػػػػػػػػػػػوال   )طػػػػػػػػػػػػػػائ  

                   ُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت   "" عيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ُب و" علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ "
                        أوليػػػػػػػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػػػػػػا دبػػػػػػػػػػػػػػػػا اؼبثػػػػػػػػػػػػػػػالن مػػػػػػػػػػػػػػػ"

              كالػػػػػػػػػػػػػػػ)جليل ( كػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػا و كػػػػػػػػػػػػػػاا
          انتسػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػ  تثنيػػػػػػػػػػػػ    ُب كػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                 سبَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ولثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف   مزجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ، رُك 

 النسب
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 )اب( أو ( ػػػػ)ا "   م ػػػ و ة   إضػػػا    ( ٔٚٛ)
 لػػػػألّوؿ انُسػػػػا  ػػػػاا سػػػػو   يمػػػػا( ٕٚٛ)
 ُحػػػا ؼ منػػ  مػػػا الػػ ـ  ػػػ د   واجػػَب( ٖٚٛ)
 التثنيػ  ُب أو التصػحي  صبعػ  ُب( ٗٚٛ)
 ) نتػػػػػا ( (و ػػػػػػ)ا "   )أختػػػػػا (، و ػػػػػأخ  ( ٘ٚٛ)
 ثنػػػػػػػػػائ  مػػػػػػػػػ" الثػػػػػػػػػاٍل وضػػػػػػػػػاعف  ( ٙٚٛ)
ي   ( يكػػ" وإف( ٚٚٛ)  عػػ ـ الفػػا مػػا كػػػ)ش 
 للجمػػػػػػػع ناسػػػػػػ ا   اذكػػػػػػ  والواحػػػػػػ ( ٛٚٛ)
 " ع ػػػػػ " "و" ّعػػػػاؿ   "" اعػػػػ    ومػػػػع( ٜٚٛ)
                  مقػػػػػػػػػػػػػّ را   أسػػػػػػػػػػػػػلفت  مػػػػػػػػػػػػػا وغػػػػػػػػػػػػػ ( ٓٛٛ)

. 

ػػػػػػػػػػػ   الثػػػػػػػػػػػاٍل تع يػػػػػػػػػػػفال مالػػػػػػػػػػػ  أو            و ج 
    األشػػػػػه ( كػػػػػػ)ع     لػػػػػ  ّ  ىُبػػػػػف مل مػػػػػا

                ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رد   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  مل اف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازا  
              تو يػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػػػػػػػػػاذي ؾب ػػػػػػػػػػػػػػػػػور   وحػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
               التػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػاؼ أىب ويُػػػػػػػػػػػػون ُ  أغب ػػػػػػػػػػػػ ،
             و)الئػػػػػػػػػػػػػػ ( كػػػػػػػػػػػػػػػ)ال( ذولػػػػػػػػػػػػػػن   ثانيػػػػػػػػػػػػػػ 

               التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـز عينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ُ   جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبُ ُ 
                 الوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع واحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا   يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   مل إف
              ق  ػػػػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػ" أغػػػػػػػػػػػن نسػػػػػػػػػػ    ُب

                   اقتصػػػػػػػػػػػ ا منػػػػػػػػػػػ  يُنقػػػػػػػػػػػ ُ  الػػػػػػػػػػػاي علػػػػػػػػػػػ 
. 

 

 مسائ :  ي 
 نسػػػ   علػػػ  لل اللػػػ  ق لهػػػا مػػػا مكسػػػورا   مشػػػ دة يػػػا  االسػػػ  آخػػػ  إغبػػػاؽ النسػػػ : -ٔ

 آخ  إىل ش  
 منسو ا   يسم  النس   يا  تلحق  والاي النس  ، يا  تسم  اؼبش دة واليا 
 دمشق    كبو:

 نوعاف: اؼبنسوب -ٕ
 النس  عن  يتغ  ال ما (ٔ

 وحسين   حسن كبو:
 النس  عن  يتغ  ما (ٕ

 ف   وصح صحيف  و توي ،  ى كبو:
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 ات:  تغي ث ث   النس  وب ث -ٖ
 ح كػ  ونقػ  آخ  ، ق   ما وكس  مش دة يا  االس  آخ  إغباؽ و و: لفظ  ، (ٔ

 اليا  إىل اإلع اب
 للمنسوب اظبا   إلي  اؼبنسوب جع  و و: معنوي ، (ٕ
 والظػا   الضػم  ر عػ  حيػ  مػ" اؼبفعوؿ اس  معامل  معاملت  و و: حكمّ ، (ٖ

 الفاع  ع" النائ ي  عل 
 وجو ا   حا تها التأني   تا  خت  ما إىل نس   إذا -ٗ

 وطلح ّ  طلح  و اطمّ ،  اطم  كبو:
 واوا   قل ها وج  للتأني  فب ودة  ألف خت  ما إىل نس   إذا -٘

 و يضاويّ   يضا  وضب اوّي، ضب ا  كبو:
 حاؽبا عل  ت ق  أصلي  نبزت  فب ودة  ألف خت  ما إىل نس   إذا -ٙ

 وق ّائ ّ  ق ّا  كبو:
  يها جاز يا  أو واو م" م  ل  نبزت  فب ودة  ألف خت  ما إىل نس   إذا -ٚ

 واوا   وقل ها حاؽبا عل   قاؤ ا :األم اف
  رداويّ  أو وردائ ّ  ردا  كساوّي،  أو وكسائ ّ  كسا   كبو:

 األمػػ اف:  يهػػا جػػاز لإلغبػػاؽ، مزيػػ ة نبزتػػ  فبػػ ودة  ػػألف خػػت  مػػا إىل نسػػ   إذا -ٛ
 واوا   وقل ها حاؽبا عل   قاؤ ا
 عل اويّ  أو عل ائ ّ  و عل ا  كبو:

 واوا   قّل تها الثالث  ُب ألف  مقصورة  ألف خت  ما إىل نس   إذا -ٜ
 و تويّ   ى وعصوّي، عصا كبو:
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 جػاز الثػاٍل، ساك" اس  ُب ال ا ع  ُب ألف  مقصورة  ألف خت  ما إىل نس   إذا -ٓٔ
 حا ها وجاز واوا   قل ها
 ح ل    أو وح لويّ  ح ل  ملهّ ، أو وملهويّ  مله    كبو:

 الثػػػاٍل، تحػػػ ؾم اسػػػ  ُب ال ا عػػػ  ُب ألفػػػ  مقصػػػورة  ػػػألف خػػػت  مػػػا إىل نسػػػ   إذا -ٔٔ
 وجو ا   حا تها
 وصبزيّ  صبز    و  دّي،   د    كبو:

 وجو ا   حا تها ال ا ع ،  وؽ ألف  مقصورة  ألف خت  ما إىل نس   إذا -ٕٔ
 ومستشف ّ  مستشف  ومصطفّ ، مصطف  كبو:

 ق لها ما و تح  واوا   قّل تها الثالث  ُب ياؤ  منقوص اس  إىل نس   إذا -ٖٔ
 والشجويّ  الشج    كبو:

 ق لهػػػا مػػػا  ػػػت  مػػػع واوا   قل هػػػا جػػػاز ال ا عػػػ  ُب يػػػاؤ  منقػػػوص اسػػػ  إىل نسػػػ   إذا -ٗٔ
 حا ها وجاز
 القاض    أو والقاضويّ  القاض ْ  كبو:

 وجو ا   حا تها اػبامس ، ُب ياؤ  منقوص اس  إىل نس   إذا -٘ٔ
، اؼب ذب ْ  كبو:  واؼبستعل    اؼبستعل ْ  واؼب ذب  

 ااوؼ إلي  ي دّ  مل ال ـ صحي  الفا  ؿباوؼ ث ث  اس  إىل نس   إذا -ٙٔ
 وصف ّ  صف  وع ّي، ع ة كبو:

 عين  و ت  ال دّ  وج  ال ـ، معت  الفا  ؿباوؼ ث ث  اس  إىل نس   إذا -ٚٔ
 دوي  و و  دي  وشوّي،و  شي  كبو:

 ثاني  و تح  الم  إلي  رددت ال ـ، ؿباوؼ ث ث  اس  إىل نس   إذا -ٛٔ
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 ودمويّ  دـ وي وّي، ي  ولغوّي، لغ  وأخوّي، أخ وأ وّي، أب كبو:
 الكسػػ ة ُبعػػ  زبفيفػػ  وجػػ  الثػػاٍل، اغبػػ ؼ مكسػػور ث ثػػ  اسػػ  إىل نسػػ   إذا -ٜٔ

  تح 
    ك  ل  م      ل  م   ،   ل     إ         إ   ،يل   ؤ  ودُ     ئ  دُ  ،ي     ومب       مب    كبو:

 اليػػا  حبػػاؼ زبفيفهػػا وجػػ  مكسػػورة، مشػػ دة يػػا  آخػػ  ق ػػ  مػػا إىل نسػػ   إذا -ٕٓ
 اؼبكسورة

 وكيس ّ  كّي   وميّت، مي  وطيّ ، طي  كبو:
 واوا   الثانيػػػ  قل ػػػ  واحػػػ ، حبػػػ ؼ مسػػػ وق  مشػػػ دة  يػػػا  خػػػت  مػػػا إىل نسػػػ   إذا -ٕٔ

 الواو أصلها كاف  إف الواو إىل ورددهتا األوىل و تح 
 وطوويّ  ط ّ  وحيوّي، ح    كبو:

 األوىل اليػػػػػا  حػػػػػا   حبػػػػػ  ن، مسػػػػػ وق  مشػػػػػ دة  يػػػػػا  خػػػػػت  مػػػػػا إىل نسػػػػػ   إذا -ٕٕ
 واوا   الثاني  وقل   ق لها ما و تح 
 ون ويّ  ن ّ  وع وّي، ع يّ  وعلوّي، عل ّ  كبو:

 حػػا ها وجػػ  حػػ  ن، مػػ"  ػػأكث  مسػػ وق  مشػػ دة  يػػا  خػػت  مػػا إىل نسػػ   إذا -ٖٕ
 موضعها النس  يا  ووضع
 والشا ع ّ  الشا ع ّ  وك سّ ، ك س ّ   كبو:

 حال  عل  كال   كاف  ما أ قي  كأن 
 اؼبف د إىل رّد   وج ؾبموع، أو مثن   إىل نس   إذا -ٕٗ

 وخلق ّ  أخ ؽ وكتايّب، كت   والع قّ ، الع اقاف كبو:
 لفظ  عل  إلي  نس   ؾبموع، أو مثن ع" منقوؿ عل  إىل نس   إذا -ٕ٘
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 وع  اٌبّ  ع  ات وأنصارّي، أنصار وزي وٍّل، زي وف وزي اٍّل، زي اف كبو:
 إىل ونسػ   الثػاٍل اعبػز  حا   مزج، أو صبل  ت كي  م ك  عل  إىل نس   إذا -ٕٙ

 األّوؿ اعبز 
 و عل ّ   عل   وجادّي، اغب  جاد وتأّ طّ ، ش ّا   تأّ ط كبو:

 القاع ة( غ  )عل  وحض م  حض موت ومع ّي، يك ب مع     
 "ا ػػػػ"" أو "أـ" أو "أب" واؼبضػػػػاؼ إضػػػػا   ت كيػػػػ  م كػػػػ  علػػػػ  إىل نسػػػػ   إذا -ٕٚ

 إلي  اؼبضاؼ إىل ونس   اؼبضاؼ ط ح 
 وع اس ّ  ع اس ا " وكلثومّ ، لثـوك  أـ و ك ّي،  ك  أ و كبو:
 وط حػ  لػ   إليػ  النسػ   ُب لػي  مػا إىل نسػ   ذلػ ، غػ  اؼبضاؼ كاف وإف

 اآلخ 
 إلي ( اؼبضاؼ إىل )نس   وصم يّ  الصم  ع   ومطّلّ ، اؼبطل  ع   كبو:

 اؼبضاؼ( إىل )نس   ورأس ّ   عل   رأس وام ئّ ، القي  ام ؤ    
ل ػػػ  " وزف علػػػ  كػػػاف  مػػػا إىل نسػػػ   إذا -ٕٛ  جػػػا  مضػػػاعفا ، وال العػػػن معتػػػ  غػػػ  "  ع يػْ

 " ػ ع ل ّ " وزف عل 
  وُبلّ ، ُبيل  ور عّ ، ر يع  فّ ،وحن حنيف  كبو:

 وصحف ّ  صحيف  وعلوّي، علّي     
 حال  عل  ي ق  كػ"جليل "  مضاعفا   أو كػ"طويل "  العن معت  كاف   إف

 وجليل ّ  طويل ّ  تقوؿ:
 " ُػع ل   " وزف عل  جا  مضاعف، غ  " ُػع يػْل ُ " وزف عل  كاف  ما إىل نس   إذا -ٜٕ

 وأمويّ  أمّي  ٍّل،ومز  ن مزي ّن،وجه جهين  كبو:
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 حال  عل   ق  واغبميم  كػ"أميم "  مضاعفا   كاف   إف
 وضبيم ّ  أميم ّ   تقوؿ:

 " ػ ع ل   " وزف عل  جا  "  ع ْي  "، وزف عل  كاف  ما إىل نس   إذا -ٖٓ
 وعلويّ  عل  كبو:

 " ُػع ل   " وزف عل  جا  " ُػع ْي  "، وزف عل  كاف  ما إىل نس   إذا -ٖٔ
 وقصويّ  قص    كبو:

 تضػػعيف  جػػاز صػػحيحا   ح  ػػا   ثانيػػ  كػػاف   ػػإف لػػ ، ثالػػ  ال ثنػػائ  إىل نسػػ   إذا -ٕٖ
 وع م 
 وك م     ك م      تقوؿ: )علما (، ك   كبو:
 وإدغام  تضعيف  وج  واوا ، الثاٍل كاف  وإف
 لّوي   تقوؿ: )علما (، لو كبو:
 نبزة  ع  ا زي  ألفا   كاف  وإف
 الئ    تقوؿ: )علما (، ال كبو:
 واوا   اؽبمزة  ا  قل  وهبوز
 الويّ  كبو:
 واوا   للتضعيف اؼبزي ة اليا  وقل  وتضعيف   تح  وج  يا  كاف  وإف
 ك ي و ي    تقوؿ: )علما (، ك ْ   كبو:

 كاا   صاح دبعن " اع " عل  االس    نا  يائ  ع" النس  ُب غال ا   يستغن -ٖٖ
 لا وصاح  سب  صاح  أي: وال "، تام  كبو:

 و زّار  ّقاؿ كػ:  غال ا   اغب ؼ ُب " ّعاؿ" عل  و  نائ 
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 كاا  صاح  دبعن: " ّعاؿ" يكوف وق 
 ، أي:  اي ظل [ٙٗ:  صل ]﴾ع   ي   ل ل   ظ لَػَٰ  ر       و م ا﴿ تعاىل: قول  من  وجع 

 كاا  صاح وق  يستغن ع" يا  النس  أيضا   ػ"  ع   " دبعن: 
، ط ع     رج  كبو:  ول اس طعاـ صاح  أي: ول     
 : قول  وذل 

              ق  ػػػػػ  اليػػػػػا عػػػػػ" أغػػػػػن نسػػػػػ    ُب ... " ع ػػػػػ " "و" ّعػػػػػاؿ   "" اعػػػػػ    ومػػػػػع( ٜٚٛ)
. 
 وال وبفػػظ النسػػ  شػػواذ مػػ"  هػػو تق يػػ   سػػ   ؼبػػا ـبالفػػا   اؼبنسػػوب مػػ" جػػا  مػػا -ٖٗ

 علي  يقاس
   ْص  ي   ال ص ة: إىل النس  ُب كقوؽب 
 د  ي   ال   : وإىل
 م وزيّ  م و: وإىل

 : قول  وذل 
                   اقتصػػػػػػػػػ ا منػػػػػػػػػ  يُنقػػػػػػػػػ ُ  الػػػػػػػػػاي علػػػػػػػػػ  ... مقػػػػػػػػػّ را   أسػػػػػػػػػلفت  مػػػػػػػػػا وغػػػػػػػػػ ( ٓٛٛ)

. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
 ألفػػػػػػػػا اجعػػػػػػػػ   ػػػػػػػػت    اثػػػػػػػػ  تنوينػػػػػػػػا  ( ٔٛٛ)
 اضػػط ار سػػو  ُب لوقػػف   واحػػاؼ( ٕٛٛ)
ػػػػػػػػ  منونػػػػػػػػا   "إذا " وأشػػػػػػػػ ه ( ٖٛٛ)  ُنص 
 ما– التنوي" ذي اؼبنقوص يا وحاؼُ ( ٗٛٛ)
 وُب  ػػالعك ، التنػػوي" ذي وغػػ ُ ( ٘ٛٛ)
 ؿُبػػػػػػػػػ  ؾ مػػػػػػػػػ" التأنيػػػػػػػػػ  وغ  ػػػػػػػػػا( ٙٛٛ)
 ُمضػع فا قػف أو الّضّم ، أمش   أو( ٚٛٛ)
       انقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وح كػػػػػػػػػػػػػػػػػػات   ؿب  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ،( ٛٛٛ)
 ال اؼبهمػػوز سػػو  مػػ"  ػػت    ونقػػ ُ ( ٜٛٛ)
 فبتنػػػػػػػع نظػػػػػػػ ّ  يُعػػػػػػػ ـ إف والنقػػػػػػػ ( ٜٓٛ)
 ُجع ػ   ػا االسػ  تأنيػ  تا الوقف ُب( ٜٔٛ)
  ومػػػػػا تصػػػػػحي    صبػػػػػع ُب ذا وقػػػػػ َ ( ٕٜٛ)
عػ  الفعػ  علػ  السػك   ا  ػ: وقف( ٖٜٛ)

ُ
 اؼب

ػػػػ)ع    مػػػا سػػػو  ُب حتمػػػا   ولػػػي ( ٜٗٛ)  أو (ك 
  ُحػػػا ؼ ُجػػػَ ت إف االسػػػتفهاـ ُب و"مػػا"( ٜ٘ٛ)
 البفضػا ما سو  ُب حتما   ولي ( ٜٙٛ)

                احػػػػػػػػػػػػا ا  ػػػػػػػػػػػػت    غػػػػػػػػػػػػ  وتلػػػػػػػػػػػػو وقفػػػػػػػػػػػػا ، 
        اإلضػػػػػػػػػػػػػمار ُب الفػػػػػػػػػػػػػت  غػػػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػػػل 
             قل ػػػػػػػػػػػػػػػ  نوهنػػػػػػػػػػػػػػػا الوقػػػػػػػػػػػػػػػف ُب  أل فػػػػػػػػػػػػػػػا  

   اعلمػػػػػا ث ػػػػػوت، مػػػػػ" أوىل -يُنص ػػػػػ  مل
           اقتفػػػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػػػا رد لػػػػػػػػػػزـو ()مػػػػػػػػػػ    كبػػػػػػػػػػو:

                التحػػػػػػػػػػػػػ ؾ رائػػػػػػػػػػػػػ  ق ػػػػػػػػػػػػػف أو سػػػػػػػػػػػػػك ن ،
          قفػػػػػػػػػػا إف علػػػػػػػػػػي    أو نبػػػػػػػػػػزا   لػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػا

                   وُبظػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػػػػ" رب يُكػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  لسػػػػػػػػػػػػػػػػاك"
              نقػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وكػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ    صػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّي، يػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا 
                 يبتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  اؼبهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوز ُب وذاؾ
ػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػ َ   سػػػػػػػػػػاك"   يكػػػػػػػػػػ" مل إف    ُوص 

    انتمػػػػػ   ػػػػػالعك  ذيػػػػػ" وغػػػػػ ُ  ضػػػػػا  ،
   سػػػػػػػػأؿ( مػػػػػػػػ" كػػػػػػػػػ)أعط آخػػػػػػػػ    حبػػػػػػػػاؼ
       ُرع ػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػ اع   ؾبزومػػػػػػػػػػػا ، (كػػػػػػػػػػػػ)ي ع  
          تقػػػػػػػػػػػػػػػػف إف اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػا وأوؽبػػػػػػػػػػػػػػػػا أل فهػػػػػػػػػػػػػػػػا،

   اقتضػػػػػ ؟( ـ   )اقتضػػػػػا  كقولػػػػػ :   اسػػػػػ   

 الوقف
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  مػػػا  كػػػ    أجػػػز اؽبػػػا  ذي ووصػػػ ( ٜٚٛ)
    نػػػػػػػػػػػا رب يػػػػػػػػػػػ   غػػػػػػػػػػػ  ووصػػػػػػػػػػػلها( ٜٛٛ)
              مػػػػػػا الوصػػػػػ  لفػػػػػػظُ  أعطػػػػػ  ردّبػػػػػاو ( ٜٜٛ)

. 

                  لزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    رب يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ؾ
ػػػػػػػػػػػػػػػػ اـ ُب شػػػػػػػػػػػػػػػػَا، أدَل

ُ
                  استحسػػػػػػػػػػػػػػػػنا اؼب

                      منتظمػػػػػػػػػػػػػػػا   و شػػػػػػػػػػػػػػا نثػػػػػػػػػػػػػػ ا ، للوقػػػػػػػػػػػػػػوؼ
. 

 

 مسائ :  ي 
 الكلم  آخ  عن  النط  قطع  و: الوقف -ٔ
  السكوف أي: والتنوي"، اغب ك  حباؼ واجمل ور اؼب  وع اؼبنّوف عل  يوقف -ٕ

  زي  م رت زي ، جا  كبو:
 ألفا   التنوي"  إ  اؿ اؼبنصوب اؼبنوف وعل  -ٖ

 زي ا رأي  كبو:
 و ل ػػ"﴿ تعػػاىل: قولػػ  ُب السػػ ع  قػػ أ و ػػ  الوقػػف، ُب ألفػػا   "إذف" نػػوف ت ػػ ؿ وكػػال  -ٗ

 [ٕٓ: الكهف]﴾اأ     إ ذ ا تُفل ُحواْ 
 اػبفيف  التوكي  نوف وكال  -٘

 كال ، أي:  األلف  ، ويكتا[٘ٔ: العل ]﴾ال ن سف ع  ﴿ تعاىل: قول  كبو
 ،  اؽبا ، أي: يوقف عليها  اؽبا [ٛ: آؿ عم اف]﴾رضب ﴿و -ٙ

 تقوؿ: رضبْ ،  اؽبا    ال  ع" التا 
 مضموم  كان    إف الضم   ا  عل  ُوقف إذا -ٚ

 رأيت  كبو:
  مكسورة، أو

    م رت كبو:
 الض ورة ُب إال ساكن  اؽبا  عل  وُوقف صلتها حا  
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  مفتوح ، كان   وإف
 رأيتها  ن  كبو:
 رباؼ ومل األلف عل  وقف

 مسائ : ث ث ُب يائ  إث ات وج  ،اؼبنقوص عل  وقف إذا -ٛ
 "وع " أو "وَب" دبضارع ظبي  إذا كما  الفا  ؿباوؼ يكوف أف (ٔ

  اإلث ات يع ، و اا يف   اا تقوؿ:  إن 
  اؤ ا  حا   ويوع ، يوُب ا:مأصله ألف

 العن ؿباوؼ يكوف أف (ٕ
 "أر " م"  اع  اس  ُم ، كبو:

 ُأسقط  ٍب ال ا  إىل -اؽبمزة و  - عين  ح ك   نقل  ُم ئ ّ ، وأصل :
 ُم  يْ   اا  تقوؿ:

 كاف  منّونا   منصو ا ، يكوف أف (ٖ
 [ٖٜٔ: آؿ عن اف]﴾اُمن اد ي ظب  عن ا إ نَػن ا ا َػن  ر  ﴿ تعاىل: قول  كبو
 منّوف  أو غ
     ػ ل غ     إ ذ ا ك َّل ﴿ تعاىل: قول  كبو

 [ٕٙ: القيام ]﴾ٱلتَػ  اق 

 اؼبنػوف ُب األرجػ  ولكػ" وحػا ها، يائػ  إث ػات جاز ؾب ورا   أو م  وعا   كاف   إف
 اغباؼ
  قاضْ  وم رت قاضْ   اا كبو:
 ، [ٚ: ال ع ]﴾  اد ـ  ق و  و ل ُك   ﴿  كث :  ا " وق أ
ُ  او م  ﴿    [ٔٔ: ال ع ]﴾و اؿ م " ۦُدون     م " ؽب 
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 اإلث ات اؼبنوف غ  ُب واألرج 
  القاض ْ  وم رت القاض ْ   اا كبو:

 أوج : طبس  التأني   ا  لي  الاي اّ ؾ عل  قفو ال ُب ول  -ٜ
 األص  و و  السكوف، تقف أف (ٔ

 زي ْ  جا  كبو:
، تقف أف (ٕ   اغب ك  الصوت إخفا  و و  ال ـو

  زي    م رت زي ا ، رأي  ،زي ُ  جا  كبو:
  اؼبضمـو وىبت   اإلمشاـ تقف أف (ٖ

 زي ُ  جا  كبو:
 األخ  اغب ؼ تسكن  ع  الشفتن ض  ع" ع ارة و و

 علي  اؼبوقوؼ اغب ؼ  تضعيف تقف أف (ٗ
 خال ّْ  جا  كبو:
 و  : أمور، طبس  وش ط  سع ي ، لغ  و و
  ،نبزة علي  اؼبوقوؼ يكوف ال أف [5

 خطإ كػ:
 ،يا  وال [1

 القاض  كػ:
  ،واوا   وال [2

 ي عو كػ:
  ،ألفا   وال [3
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 ىبش  كػ:
  ،لسكوف تاليا   وال [4

 وعم و زي  كػ:
 ق ل  ما إىل اغب ؼ ح ك   نق  تقف أف (٘

 [ٖ: العص ]﴾  ٱلَصَب   و تػ و اص واْ ﴿  عضه : كق ا ة

 و  : أمور، طبس  وش ط 
 ساكنا   اآلخ  ق   ما يكوف أف [ٔ
 ثق تيس وال رب يك  يتعّار ال الساك" ذل  يكوف وأف [ٖوٕ
  تح  اغب ك  تكوف ال وأف [ٗ
  ل ، نظ  ال  نا  إىل النق  يؤّدي ال وأف [٘

 جعف   اا كبو: ُب النق  هبوز       
 شبّ  كػ:  حب ؼ، متصل  كان   إف التا ، التزم  التأني  تا  عل  وقف إذا -ٓٔ

 قام  كػ:   ع ، أو
 و ن  أخ  كػ:  صحي ، ساك" وق لها  اس  أو

 ح ك  ق لها كاف  إف  ا  وإ  اؽبا إ قاؤ ا وجاز
 وشج ة سب ة كبو:
 معت  ساك" أو

 ومسلمات ص ة كبو:
  التا  الوقف مسلمات، كػ:  التصحي ، صبع ُب األرج  لك"

 مواضع: ث ث  وؽبا السك ،  ا  اجت ب الوقف: خصائ  م" -ٔٔ
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 ال نا  أو للجـز آخ   حباؼ اؼبع  الفع  (ٔ
 أعط ْ  – أعط   وُب: يعطْ ، مل – يعط مل ُب: كقول 

 جّ تْ  إذا ألفها حاؼ هب  أن  وذل  اجمل ورة، االستفهامي  "ما" (ٕ
  يمْ ؟ عّمْ ؟، كبو:

 "  " أو اؼبتكل  كيا   دائما    نا  ح ك  عل  م ن ك  (ٖ
 [ٜٕ: اغباق ]﴾ ْ سلطاني﴿، [ٕٛ: اغباق ]﴾مالي ْ ﴿، [ٓٔ: القارع ]﴾ما ي ْ ﴿ التنزي : وُب

 النث  ُب قلي  النظ  ُب كث   وذل  الوقف، حك  الوص  يعط  ق  -ٕٔ
َن  مل  ﴿ تعاىل: قول  كبو اُ  ُ ﴿ ،[ٜٕ٘: ال ق ة]﴾و ٱنظُ  يػ ت س   [ٜٓ: األنعاـ]﴾ُق ْ  اقْػت           ُه  

 ال رج ُب السك   ا   إث ات
 القصّ ا وا   اغب ي  مث  قول : النظ  وم"

 األلف و و اإلط ؽ حب ؼ موصول  و   ال ا ،  ضّعف
 : قول  وذل 

                   منتظمػػػػػػػا   و شػػػػػػػا نثػػػػػػػ ا ، للوقػػػػػػػوؼ ... مػػػػػػا الوصػػػػػػػ  لفػػػػػػػظُ  أعطػػػػػػػ  ردّبػػػػػػاو ( ٜٜٛ)
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
ػػػ" اؼبْ ػػػ  ؿ   األل ػػػفُ ( ٜٓٓ)  طػػػ ؼ ُب يػػػا م 
 ول مػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػاوذ ، أو مزيػػػػػػػػػػ    دوف( ٜٔٓ)
 إف الفعػػػػػػػ  عػػػػػػػن   ػػػػػػػ  ؿُ  و كػػػػػػػاا( ٕٜٓ)
 اغتفػ  والفصػ  اليا ، تايل كااؾ( ٖٜٓ)
  يلػػػػ  أو كسػػػػ ، يليػػػػ  مػػػػا كػػػػااؾ( ٜٗٓ)
 يُعػ   صػ    كػ  اؽبػا و ص ُ  كس ا ،( ٜ٘ٓ)
 ُمظهػػػػ ا يُكػػػف   االسػػػتع  وحػػػ ؼ( ٜٙٓ)
 متصػػػ   عػػػ  يكػػػف   مػػػا كػػػاف إف( ٜٚٓ)
ـ إذا كػػػػػػػػاا( ٜٛٓ)  ينكسػػػػػػػػ  مل مػػػػػػػػا قػػػػػػػػ  
  ينكػػػػػػػػػػػػػف   ورا ُمسػػػػػػػػػػػػػتع    وُكػػػػػػػػػػػػفَ ( ٜٜٓ)
  يتصػػػػػػػػػػػػػ  مل لسػػػػػػػػػػػػػ     سبُ ػػػػػػػػػػػػػ ْ  وال( ٜٓٔ)
    ػػػػػػػػػػػػ  لتناسػػػػػػػػػػػػ    أمػػػػػػػػػػػػالوا وقػػػػػػػػػػػػ ( ٜٔٔ)
  سبّكنػػػػػػػػػػػا ينػػػػػػػػػػػ  مل مػػػػػػػػػػػا سبُ ػػػػػػػػػػػ  وال( ٕٜٔ)
  طػػػ ؼ ُب را    كسػػػ  ق ػػػ  والفػػػت ( ٖٜٔ)
    ُب التأنيػػػ   ػػػا تليػػػ  الػػػاي كػػػاا( ٜٓٓ)

. 

ػػػػػػ ،       خلػػػػػػػف اليػػػػػػػا منػػػػػػ  الواقػػػػػػػعُ  كػػػػػػػاا أم 
            ع ػػػػػػػػػ  ما اؽبػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا التأنيػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػا تليػػػػػػػػػ 
  و)د ف( )خػػػْف( كماضػػػ : " لػػػ " إىل يػػػؤؿ

     أد ر( كػػػػػػػػػػػ)جي ها   ػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػع أو حبػػػػػػػػػػ ؼ  
         ويل قػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػكوف   أو كسػػػػػػػػػػػػ    تػػػػػػػػػػػػايل

          يصػػػػػػػػػػػػػػ  مل يبلػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػ"  ػػػػػػػػػػػػػػػ)درنباؾ(
ػػػػػػػػف   وكػػػػػػػػاا يػػػػػػػػا، أو كسػػػػػػػػ    مػػػػػػػػ"          زا ُتك 
ػػػػػػػػػػػ  حبػػػػػػػػػػػ  ن أو حػػػػػػػػػػػ ؼ    عػػػػػػػػػػػ  أو          ص 
ػػػ ( كػػػػ)اؼبطواع الكسػػػ  إثػػػ    يسػػػُك" أو      م 

             أجفػػػػػػػػػػػػػػػػػو( ال كػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)غارما   را  كسػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
               ينفصػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػا يوج ػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػ  والكػػػػػػػػػػف  

                 و)تػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ( كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)عمادا( سػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  داع  
               وغ "نػػػػػػػػػػػػػػػػػا" غ " ػػػػػػػػػػػػػػػػػا" ظبػػػػػػػػػػػػػػػػػاع   دوف
ػػػػ ْ    الُكلػػػػػف( تكػػػػػف مػػػػ  كػػػػػػ)لأليس  أم 

               أل ػػػػػػػػػػػػف غػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػا إذا وقػػػػػػػػػػػف
. 

 

 اإلمالة
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 مسائ :  ي 
 ذ  ػ  ألػف  عػ  ا كػاف   ػإف الكسػ ة، جهػ  إىل  الفتحػ  تػا   أف  ػ : اإلمال  -ٔ

 الفى كػ:  اليا ، جه  إىل
  ح  س  و    نعم  كػ:    ا،حو  الفت   اؼبماؿ وإالّ 

 شباني : اإلمال  أس اب -ٕ
 متطّ    يا  م" م  ل    األلف كوف (ٔ

 واؽب   الفى األظبا : ُب مثال 
 واشر      األ عاؿ: ُب مثال 

 التصاريف  ع  ُب زبلفها اليا  كوف (ٕ
 وغزا وح ل  وأرط  مله  كاأللف:

 سباؿ: وش هها  ها 
 وح لياف وأرطياف ملهياف التثني : ُب لقوؽب 
 ح ليات اعبمع: وُب
 ُغز ي   للمفعوؿ: ال نا  وُب

 قولػػػ : إىل التػػػا  إىل إسػػػناد  عنػػػ  يػػػؤّوؿ  عػػػ  عػػػن مػػػ" م  لػػػ  األلػػػف كػػػوف (ٖ
 يا  ع" منقل   األلف تل  كان   سوا  الفا .  كس    ْلُ ،
 و اب وكاؿ  اع كبو:
  مكسورة، واو ع" أـ
، قاؿ: م" لغ  ُب ومات وكاد خاؼ كػ:   الكس  م   

 الض ّ  لغ  ُب ومات وطاؿ قاؿ كبو: ،خب ؼ
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  اليا ، ق   األلف وقوع (ٗ
 وساي ت   ايعت  كػ:

 متصل ، اليا   ع  وقوعها (٘
  ياف كػ:
 حب ؼ، منفصل  أو
 ي ا  وجادت شي اف كػ:
 اؽبا ، أح نبا حب  ن أو

  يتها دخل  كبو:
 الكس ة ق   األلف وقوع (ٙ

 وكات  عامل كبو:
 حب ؼ، إما منفصل   ع  ا وقوعها (ٚ

 وس ح كتاب  كبو:
 اؽبا ، أح نبا حب  ن أو

 يض هبا أف ي ي  كبو:
 ساك"، أو

 احد   ْ وس   ؿ   مش ْ  كبو:
 و اؽبا ، هباي" أو

 درنباؾ كبو:
 كلمػػ   ُب أو كلمتهػػا،  ُب ألػػف  عػػ  األلػػف وقعػػ  إذا وذلػػ  التناسػػ ، إرادة (ٛ

 لس   أميلتا ق  قارنتها
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 كتا ا    وق أت عمادا رأي  كػ:   األوؿ،
،  اإلمالػ  مػع أّف [ٔ: الضػح ]﴾و الض ػح  ﴿ واألخوي": عم و أيب كق ا ة  والثاٍل،

ػػػج  ﴿ألفهػػا عػػػ" واو )الضػػػحوة( ؼبناسػػ     [ٖ: الضػػػح ]﴾قلػػػ ﴿، و[ٕ: الضػػح ]﴾س 
 وما  ع  ا

 والغػن اػبػا  و ػ : السػ ع ، االسػتع   وأحػ ؼ الػ ا  و ػ : شبانيػ ، اإلمالػ  موانػع  -ٖ
 والقاؼ والظا  والطا  والضاد والصاد اؼبعجمتاف

 ث ث : م" ح ؼ ق   الفتح  سباؿ -ٗ
 األلف (ٔ

 وإليها إلينا نظ  وهبا،  نا م  تقوؿ:  اونا، كبو:
 ووقفا   وص    اؼبكسورة ال ا  (ٕ

 والأليس م   ش ر كبو:
 خاص ، الوقف ُب  اا يكوف وإمبا التأني   ا  (ٖ

 ونعم  رضب  كػ:
 : قول  وذل 

 الُكلػف( تكػف مػ  كػػ)لأليس  أم ػ ْ  ... طػ ؼ ُب را    كسػ  ق ػ  والفت ( ٖٜٔ)
            أل ػػػػػف غػػػػػ  كػػػػػاف مػػػػػا إذا وقػػػػػف ... ُب التأنيػػػػػ   ػػػػػا تليػػػػػ  الػػػػػاي كػػػػػاا( ٜٓٓ)

. 
 تنبيه!
 أيضا   السك   ا  إمال  الكسائ  وع"
 [ٕٛ: اغباق ]﴾كتا ي ﴿ كبو:

 األن اري وا " لثعل  خ  ا   اؼبنع، والصحي 
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 : قاؿ اؼبؤلف
  ػػ ي الصػػ ؼ مػػ" وشػػ ُه ُ  حػػ ؼ( ٜ٘ٔ)
 يُػػػػػػػػ   ث ثػػػػػػػ    مػػػػػػػػ" أدٌل ولػػػػػػػي ( ٜٙٔ)
 ذبػػػػػػَ دا أف طبػػػػػػ  اسػػػػػػ    ومنتهػػػػػػ ( ٜٚٔ)
 وُضػػػػ ّ  ا ػػػت  الث ثػػػػ  آخػػػ  وغػػػ ( ٜٛٔ)
 يقػػػػػ  والعكػػػػػ ُ  أنبُػػػػػ  ، و"  ُعػػػػػ "( ٜٜٔ)
 مػػػػ" الثػػػاٍل واكسػػػػ  وُضػػػ  وا ػػػت ( ٕٜٓ)
    ُجػػػػػػػػػػػػػػػػػّ دا إف أر ػػػػػػػػػػػػػػػػػع ومنتهػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُ ( ٕٜٔ)
 " ػ ْعل ػػػػػػػػػ " :رُ ػػػػػػػػػاع   ؾُبػػػػػػػػػَ د   السػػػػػػػػػ   ( ٕٕٜ)
 عػػػػػ  وإف  ُػْعل ػػػػػ "، "  ع ػػػػػ " ومػػػػػع( ٖٕٜ)
 ومػػػػػػػا و"  ْعلػػػػػػ "، " ُػع لػػػػػػ " كػػػػػػاا( ٕٜٗ)
 والػػػاي  أصػػػ ، يلػػػـز إف واغبػػ ؼُ ( ٕٜ٘)
 ُب األصػػػػػوؿ قا ػػػػػ   عػػػػػ   ضػػػػم"( ٕٜٙ)
  قػػػػػ  أصػػػػػ  إذا الػػػػػ ـ وضػػػػػاعف( ٕٜٚ)
ػػػػػػعف الزائػػػػػػ ُ  يػػػػػػ  وإف( ٕٜٛ)  أصػػػػػػ  ض 
 )ظبسػػ ( حػػ وؼ  تأصػػي  واحكػػ ( ٜٕٜ)
    أصػػػػػػػػػػػػلن مػػػػػػػػػػػػ" أكثػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػأل فّ ( ٖٜٓ)

              حػػػػػػػػػػػػػػػ ي  تصػػػػػػػػػػػػػػػ يف سػػػػػػػػػػػػػػػوانبا ومػػػػػػػػػػػػػػػا 
             غػػػػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػو  تصػػػػػػػػػػػ يف   قا ػػػػػػػػػػػ   
             عػػػػػػػػػػػػ ا سػػػػػػػػػػػػ عا  مػػػػػػػػػػػػا  يػػػػػػػػػػػػ  يُػػػػػػػػػػػػزد وإف

ػػػػػػػػػػػ ،         تُعػػػػػػػػػػػ ّ  ثانيػػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػػكن وزد واكس 
          ػػػػػػػػػػ"ُ ع  "  عػػػػػػػػػ    زبصػػػػػػػػػي  لقصػػػػػػػػػ   

،  عػػػػػػػػػػ             )ُضػػػػػػػػػػم "( كبػػػػػػػػػػو: وزد ث ثػػػػػػػػػػ ي
                       ُعػػػػػػػػػػػػػ ا سػػػػػػػػػػػػػتا    مػػػػػػػػػػػػػا  يػػػػػػػػػػػػػ  يُػػػػػػػػػػػػػزد وإف

              و ُػْعلُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ " و"  ْعل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ " و"  ْعل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ "
" حػػػػػػػػػػػػػو  "" ػ ع لَػػػػػػػػػػػػػ     مػػػػػػػػػػػػػع             " ػ ْعل ل ػػػػػػػػػػػػػ  
               انتمػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػنق  أو للزّيػػػػػػػػػػػػػػ  غػػػػػػػػػػػػػػاي 

         )احتُػػػػػػػػا ي( تػػػػػػػػا مثػػػػػػػػ  الزائػػػػػػػػ ُ  يلػػػػػػػػزـُ  ال
              اكتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   لفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ،وزف  

              " سػػػػػػػػػػػػت " قػػػػػػػػػػػػاؼو  ()جعفػػػػػػػػػػػػ    كػػػػػػػػػػػػ ا 
          لألصػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػوزف ُب لػػػػػػػػػ   اجعػػػػػػػػػ 

        كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)ؼبل ( ُب واػبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف وكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ،
                    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  زائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح    

 التصريف
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 يقعػػػػػػػا مل إف والػػػػػػػواو كػػػػػػػاا واليػػػػػػػا( ٖٜٔ)
    سػػػػػػػػػػػػ قا ومػػػػػػػػػػػػي    نبػػػػػػػػػػػػزّ  و كػػػػػػػػػػػػاا( ٕٖٜ)
  أل ػػػػػػػف  عػػػػػػػ  آخػػػػػػػ ّ  نبػػػػػػػز   كػػػػػػػااؾ( ٖٖٜ)
ػػػػػ  ُب والنػػػػػوف( ٖٜٗ)  وُب كػػػػػاؽبمز، اآلخ 
 واؼبضػػػػػػػػػارع  التأنيػػػػػػػػػ  ُب والتػػػػػػػػػا ( ٖٜ٘)
 تػػػػ ْ ( و)مل كػػػػػ)ؼبْ ؟( وقفػػػػا   واؽبػػػػا ( ٖٜٙ)
           ث ػػػػػػػػ  قيػػػػػػػػ     ػػػػػػػػ  زيػػػػػػػػادة   وامنػػػػػػػع( ٖٜٚ)

. 

          )وعوعػػػػػػػػػػػػػا( ()يؤيػػػػػػػػػػػػػؤ   ُب نبػػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػا
                           ربّققػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلها ث ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

                   رد ؼ لفظهػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػ  ن مػػػػػػػػػػػػ" أكثػػػػػػػػػػػػ 
                ُكفػػػػػػػػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػػػػػػػػال    ()غ ض ػػػػػػػػػػػػػػػنف    كبػػػػػػػػػػػػػػػو

                واؼبطاوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعاؿ وكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػته   اإلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة ُب والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ

ُ
              اؼب

ظل ( حّجػػػػػػػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػػػػػػػّن  مل إف                 كػػػػػػػػػػػػػػػػ)ح 
. 

 

 مسائ :  ي 
 مػػ" غب و هػػا ومػػا الع  يػػ  الكلمػػ   نيػػ  أحكػػاـ عػػ"  يػػ  حػػ  ي علػػ   ػػو: التصػػ يف -ٔ

 ذل  وش   وإع ؿ وصح  وزيادة أصال 
 لعلػػػػػ  تعلػػػػػ   ػػػػػ  اغبػػػػػ وؼ وأمػػػػػا واأل عػػػػػاؿ، اؼبتمكنػػػػػ   األظبػػػػػا  يتعلػػػػػ  التصػػػػػ يف -ٕ

 هبا التص يف
 حػ  ن علػ  أو واحػ  حػ ؼ علػ  كاف  ما واأل عاؿ األظبا  م" التص يف يق   ال -ٖ

 من  ؿباو ا   كاف  إف إالّ 
 الزيادة ع" وؾبّ د  ي  مزي  قسماف: االس  -ٗ

 األلف( ) زيادة حصاف و:كب  األوؿ،
 حج  كبو: والثاٍل،

 أقساـ: أر ع   ي  اؼبزي  االس  -٘
 واح  ح ؼ  ي  مزي  (ٔ

 وقن ي  حصاف كبو:
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 ح  اف  ي  مزي  (ٕ
 واح قباـ مص اح كبو:

 أح ؼ ث ث   ي  مزي  (ٖ
 واس ط ار انط ؽ كبو:

 أح ؼ أر ع   ي  مزي  (ٗ
 استغفار كبو:

 أقساـ: ث ث  اجملّ د االس  -ٙ
 وورؽ حج  كبو: ث ث ، (ٔ
 وسله  جعف  كبو: ر اع ، (ٕ
 و  زدؽ سف ج  كبو: طباس ، (ٖ

 و  : أوزاف، عش ة األظبا  م" اجمل د للث ث  -ٚ
 وسه  مش  كبو:  ػ ْع  ، (ٔ
 و ط    س كبو:  ػ ع   ، (ٕ
 وحار ك    كبو:   ع   ، (ٖ
 ويقظ رج  كبو:  ػ ُع  ، (ٗ
 ونك  ع ؿ كبو:   ْع  ، (٘
 ورو   عن  كبو:   ع   ، (ٙ
 وإ   إ   كبو:   ع   ، (ٚ
 وحلو قف  كبو: ْع  ، ػُ  (ٛ
 وحط  ص د كبو:  ُػع   ، (ٜ
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 وجن  عن  كبو:  ُػُع  ، (ٓٔ
 و  : أوزاف، ست  األظبا  م" اجمل د لل  اع  -ٛ

 وشه ب جعف  كبو:  ػ ْعل   ، (ٔ
 وخ م  ز  ج كبو:   ْعل   ، (ٕ
 و  لع در   كبو:   ْعل   ، (ٖ
 وج شع   ث" كبو:  ُػْعُل  ، (ٗ
 وس ط   طح  كبو:   ع   ، (٘
 وج شع جخ ب كبو:  ُػْعل   ، (ٙ

 و  : أوزاف، أر ع  األظبا  م" اجمل د للخماس  -ٜ
 ومش دؿ سف ج  كبو:  ػ ع َل  ، (ٔ
 جحم ش كبو:  ػ ْعل ل   ، (ٕ
 وقاعم  خزع   كبو:  ُػع ل   ، (ٖ
 وج دح  زقبف  كبو:   ْعل   ، (ٗ
 و ػػ  عشػػ ة، الزيػػادة وأحػػ ؼ ؽبػػا، ضػػا ط ال كثػػ ة  أوزاف األظبػػا  مػػ"  يػػ  للمزيػػ  -ٓٔ

 "سألتمونيها" أح ؼ
 قائم  كػ: للتأني ، كان   إذا تا ال تزاد -ٔٔ

  وللمضارع ،
 تفع  أن  كبو:
 و  وع ، االستفعاؿ ُب السن مع أو

 واستخ ج ومستخ ج استخ اج كبو:
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 " ع " مطاوع  أو
  تعل  علمت  كبو:
 ت ح ج كػ:   عل ، أو

 الوقف ُب اؽبا  تزاد -ٕٔ
 كيف ؟  ت  ، مل  ؟،ؼب كبو:
 اإلشارة أظبا  ُب ال ـ وزيادة
  نال  تل ، ذل ، كبو:

 خاليػا   "سػألتمونيها" قولػ  هبمعهػا الػت العشػ ة الزيادة ح وؼ م" ش   وقع إذا -ٖٔ
  أصالت   احك  زيادت     تقي  عما

 : قول  وذل 
ظل ( حّجػػػػػػػ  ت ػػػػػػػّن  مل إف ... ث ػػػػػػػ  قيػػػػػػػ     ػػػػػػػ  زيػػػػػػػادة   وامنػػػػػػػع( ٖٜٚ)                      كػػػػػػػػ)ح 

. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
 .يث ُػػػػػػػ ُ  ال سػػػػػػػا   نبػػػػػػػز للوصػػػػػػػ ( ٖٜٛ)
 علػػػ  احتػػػو  مػػػاض   لفعػػػ    و ػػػو( ٜٖٜ)
 وكػػػػػػػػاا منػػػػػػػػ ، واؼبصػػػػػػػػ ر   واألمػػػػػػػػ ( ٜٓٗ)
، ،)اس    وُب( ٜٔٗ)  ظبُ ع (ا ن    ،ا "   اس  
   ويُ ػػػ ؿُ  كػػػاا، )أؿ( نبػػػزُ  و)ايْبُػػُ"(( ٕٜٗ)

. 

                 كػػػػػػػػػػػػػػػػػ)استث توا(  ػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا تُػػػػػػػػػػػػػػػػ      إذا إال 
             )اقبلػػػػػػػػػػ ( كبػػػػػػػػػػو: أر عػػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػػ" أكثػػػػػػػػػػ 

( الث ث  أم ُ    و)انفػاا( (و)ام    كػ)اخش 
       ت ػػػػػػػػػػػع وتأنيػػػػػػػػػػػ    و)امػػػػػػػػػػػ ئ( و)اثنػػػػػػػػػػن(
                  ُيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَه ُ  أو االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفهاـ ُب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ ا  

. 
 

 مسائ :  ي 
 نبزة رمز   وف األلف  صورة تكت  الوص  نبزة -ٔ
 هبمػػزة أّولػػ  ُب اإلتيػػاف هبػػ  أحػػ ؼ أر عػػ  مػػ" أكثػػ  علػػ  احتػػو  مػػاض  عػػ  كػػ  -ٕ

 الوص 
 وانطل  استخ ج كبو:

 من ، األم  وكال 
 وانطل  استخ ج كبو:

 واؼبص ر،
 وانط ؽ استخ اج كبو:

 الث ث  أم  ُب الوص  نبزة ذب  وكال 

 الوصل همزة زيادة في فصل
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 ونفا ومض  خش  م": وانفا، وام  اخش كبو:
 ُب إالّ  أر عػ ، علػ  زائ  لفع  مصادر ليس  الت األظبا  ُب الوص  نبزة ربفظ مل -ٖ

  و  : أظبا ، عش ة
 القس  ُب يب"أو  واثنتن وا ن  وام أة وام ؤ واثنن وا ن  وا " واس  اس 

 "أؿ" ُب إال اغب وؼ ُب الوص  نبزة ربفظ مل -ٗ
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 : قاؿ اؼبؤلف
 موطيػا( )  أت اإل  اؿ: أح ؼُ ( ٖٜٗ)
، أل ػػػػػػػػػػػف   اثػػػػػػػػػػػ  آخػػػػػػػػػػػ ا  ( ٜٗٗ)    وَب زيػػػػػػػػػػػ  
 الواحػػػػػػػػػػ  ُب ثالثػػػػػػػػػػا   زيػػػػػػػػػػ    واؼبػػػػػػػػػػ   ( ٜ٘ٗ)
   اكتنفػػػػػػػػػػػا لّينػػػػػػػػػػػن ثػػػػػػػػػػػاٍل كػػػػػػػػػػػااؾ( ٜٙٗ)
 أع ػػػػ   يمػػػػا يػػػػا اؽبمػػػػز ورُدَ  وا ػػػػت ( ٜٚٗ)
  رُدَ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػواوي" أّوؿ ونبػػػػػػػػػػػػػػػػػزا   واوا ،( ٜٛٗ)
 مػػػػػ" اؽبمػػػػػزي" ثػػػػػاٍل   ا ػػػػػ  ؿ ومػػػػػّ ا  ( ٜٜٗ)
 قُل ػػػ   ػػػت    أو ضػػػ ي  اثػػػ  يُفػػت  إف( ٜٓ٘)
 ُيضػ    ومػا كػاا، مطلقػا الكس  ذو( ٜٔ٘)
 و)أؤـ ( جػػػػػا، ُمطلقػػػػػا   يػػػػػا     ػػػػػااؾ( ٕٜ٘)
 تػػػػػػػ  كسػػػػػػػ ا   أل فػػػػػػػا   اقلػػػػػػػ  ويػػػػػػػا   ( ٖٜ٘)
 أو التأنيػػػػ  تػػػػا ق ػػػػ  أو آخػػػػ    ُب( ٜٗ٘)
 والػػ) ع ( عينػا ، اؼبعت    مص ر ُب( ٜ٘٘)
 سػػػػك" أو أع ػػػػ َ  عػػػػن   ذي وصبػػػػعُ ( ٜٙ٘)
  "  ع ػػػػػػػ " وُب "" علػػػػػػػ    وصػػػػػػػَححوا( ٜٚ٘)

              ويػػػػػػػػػػػػػػػػػا واو   مػػػػػػػػػػػػػػػػػ" اؽبمػػػػػػػػػػػػػػػػػزة  أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ 
                 اقتفػػػػػػػػػػػ  ذا عينػػػػػػػػػػػا   أعػػػػػػػػػػػ َ  مػػػػػػػػػػػا  اعػػػػػػػػػػػ 
                كػػػػػػػػػػػػػػ)الق ئ ( مثػػػػػػػػػػػػػ  ُب يُػػػػػػػػػػػػػ   نبػػػػػػػػػػػػزا  
                )نّيفػػػػػػػػػػػػػا( كجمػػػػػػػػػػػػػع   "مفاعػػػػػػػػػػػػػ " مػػػػػػػػػػػػػ َ 

               ُجع ػػػػػػػػػػػػػ  ) ػػػػػػػػػػػػػ اوة ( مثػػػػػػػػػػػػػ  وُب المػػػػػػػػػػػػػا ،
              األشػػػػػػػػػ  ( )وُوُب   شػػػػػػػػػ  : غػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ   ُب

          و)ائػػػػػتم"( كػػػػػػ)آث ( يسػػػػػُك"ْ  اف كلمػػػػػ   
            ينقلػػػػػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػػػػػ    إثػػػػػػػػػػػػػػ  ويػػػػػػػػػػػػػػا  واوا ،
     أًب   لفظػػػػػػػػػػػا   يكػػػػػػػػػػػ" مل مػػػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػػػ ، واوا  

                أـ ثانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُب وجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن وكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُ 
             ا عػػػػػػػػػػػػػ  ذا  ػػػػػػػػػػػػػواو   ،تصػػػػػػػػػػػػػغ    يػػػػػػػػػػػػػا    أو

         رأوا أيضػػػػػػػػػػػػػػػػا   ذا " عػػػػػػػػػػػػػػػػ ف"، زيػػػػػػػػػػػػػػػػادٌب
  )اغب ػػػػػػػػو ؿ( كبػػػػػػػػُو: غال ػػػػػػػػا   صػػػػػػػػحي  منػػػػػػػ ُ 

   عػػػػ" حيػػػػ   يػػػػ  اإلعػػػػ ؿ  ػػػػاا  ػػػػاحك 
       كػػػػػػػػػػ)اغب ي  ( أوىل واإلعػػػػػػػػػ ؿُ  وجهػػػػػػػػػاف،

 اإلبدال
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 انقلػػػ  يػػػا  ػػػت     عػػػ  المػػػا   والػػػواو( ٜٛ٘)
 أل ػػػف، مػػػ" ضػػػ َ   عػػػ  واو   إ ػػػ اؿُ ( ٜٜ٘)
 كمػػػػا صبػػػػع   ُب اؼبضػػػػموـُ  وُيكسػػػػ ُ ( ٜٓٙ)
 مػػػػػػػػى اليػػػػػػػػا رُدَ  الّضػػػػػػػػ َ  اثػػػػػػػػ    وواوا  ( ٜٔٙ)
 كػػ)مق ر ( )رمػ ( مػ"  ػاف   كتا ( ٕٜٙ)
    وصػػػػفا   عل  "لػػػػػ"    عينػػػػا   تكػػػػ" وإف( ٖٜٙ)

. 

ػػػػػػػػػػػػػػػ  ي ضػػػػػػػػػػػػػػػياف(، كػػػػػػػػػػػػػػػػ)اؼبعطياف              وو ج 
             اعػػػػػػػػػػػُرؼ ؽبػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػاا (كػػػػػػػػػػػ)موق"   ويػػػػػػػػػػا

        )أ يمػػػػػػػػا( صبػػػػػػػػع عنػػػػػػػػ  ) ػػػػػػػػي ( يُقػػػػػػػػاُؿ:
               تػػػػػػػػػػػا ق ػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػ" أو  عػػػػػػػػػػػ    الـ ألفػػػػػػػػػػػ 

ُ عاف( إذا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا               صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَػ    كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)س 
                    يُلفػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػنه   ػػػػػػػػػػػػػػالوجهن  ػػػػػػػػػػػػػػااؾ

. 
 

 مسائ :  ي 
 مكان  آخ  ووضع ح ؼ إزال  اإل  اؿ: -ٔ
 موطيا   أت :قول  ُب  مال  ا " صبعها تسع ، اإل  اؿ ح وؼ -ٕ

 واأللف واليا  والطا  والواو واؼبي  والتا  واؽبمزة وال اؿ اؽبا  و  :
 زائ ة ألف  ع  تطّ  تا إذا نبزة واليا  الواو ت  ؿ -ٖ

 و ناي دعاو واألص : و نا ، دعا  كبو:
  عل  ُب وأعّلتا الفاع  اس  عن وقعتا إذا نبزة واليا  الواو ت  ؿ -ٗ

 و ايع قاوؿ واألص : و ائع، قائ  كبو:
 و يع قوؿ :هماأصلو  و اع، قاؿ و علهما:

 مثػاؿ علػ   ُػن إذا نبػزة اآلخػ  صػحي  اسػ  ُب ثالثػا الواقع الزائ  اؼب ّ  ح ؼ ي  ؿ -٘
 "م ف اع ُ "

 وصحائف صحيف  وعجائز، عجوز وق ئ ، ق دة كبو:
 صػػحي  اسػػ  ُب علّػػ  حػػ ُب  ػػن "م ف اع ػػُ " مثػػاؿ علػػ  صبػػع مػػا ألػػف توسػػط  إذا -ٙ

 نبزة ثانيهما أ  ؿ اآلخ 
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 ونياوؼ وسياود واوؿأ واألص : ونيائف، نّيف وسيائ ، سّي  وأوائ ، أّوؿ كبو:
، أو سػػاك" حػ ؼ  عػ  مضػموم  الػواو كانػ   وإذا -ٚ  وجػػاز نبػزة قل هػا جػاز مضػمـو

 احاؽب عل   قاؤ ا
 وُحُووؿ ُحؤوؿ وأدور، أدؤر كبو:

 وأ ص  أوىل واألّوؿ
  ػ ال   الثانيػ  تك" مل ما نبزة أوالنبا إ  اؿ وج  واواف، أّوؽبا ُب اجتمع كلم   ك  -ٛ

 اؼبفاعل  ألف م"
 الووىل أصلها: األوىل، كبو:

 الُوو ؿ أصلها: األو ؿ،   
 اال تعاؿ تا  ُب وأدغم  تا    أ  ل  يا    أو واوا   "ا تع "  ا  كان   إف -ٜ

 إوتص  أصلها: اتص ، كبو:
 ايتس  أصلها: اّتس ،   
 إوتق  أصلها: اتق ،   
 وأدغمتا ثا    تاؤ  أ  ل  ثا    "ا تع "  ا  كان   إف -ٓٔ

 اثتأر أصلها: اثّأر، كبو:
 داال   تاؤ  أ  ل  زايا   أو ذاال   أو داال   "ا تع "  ا  كان   إف -ٔٔ

 ادتع  أصلها: ادع ، كبو:
 اذتك  أصلها: ك  ،د اذ    
 ازهت  أصلها: ازد  ،    
 طا    تاؤ  أ  ل  ظا    أو طا    أو ضادا   أو صادا   ""ا تع   ا  كان   إف -ٕٔ
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 ف تاص أصلها: اصطف ، كبو:
 اضتجع أصلها: اضطجع،    
 اطرد أصلها: اطّ د،    
 اظتل  أصلها: اظطل ،    

 تنبيه!
 جػن  مػ" ح  ػا   اال تعػاؿ تػا  ُب اؼب ػ لتن والطػا  الػ اؿ  ػ اؿإ  ع  ـاإلدغا هبوز
 ق لها ما

 واذّك  واذدك  اذتك  تقوؿ:
  واّز  وازد   ازهت       
 ف اصّ و  واصطف  اصتف       
 واّضجع واضطجع اضتجع       
 واظل  واظطل  اظتل       
 فبػػا ظػػا    أو طػػا    أو ضػػادا   أو صػػادا   أو زايػػا   أو داال   أو ذاال   أو ثػػا     ػػاؤ  كانػػ   مػػا -ٖٔ

 األح ؼ و ا  التا  ذبتمع حبي  "تػ ف ْعل   " أو "تػ ف َع  " أو "تػ ف اع   " وزف عل   و
  ي  إدغامها مع  ع  ا ما جن  م" ح  ا   التا  إ  اؿ  ي  جاز
  تثاق أصلها: ق ،اثّا كبو:

 ت ثّ  أصلها:  ،اّدثّ     
 تاّك  أصلها:  ،اذّكّ     
 تزّي" أصلها: "،يّ ازّ     
     ػَ ص  ت   أصلها: ،َّب اصّ     
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 ت ض  َع   أصلها: اَض َع ،    
 تطّ ب أصلها: ّ ب،اطّ     
 تظّل  أصلها:  ،لّ اظّ     
 الػػػت الػػػ اؿ ُب مهػػػااوإدغ داال   إ ػػػ اؽبا وجػػػ  الػػػ اؿ ق ػػػ  سػػػاكن  التػػػا  وقعػػػ  إذا -ٗٔ

  ع  ا
 عت اف أصلها: عّ اف، كبو:

 ميما   أ  ل  ال ا  أو اؼبي  ق   الساكن  النوف وقع  إذا -٘ٔ
 امبح  أصلها: اؿّب ، كبو:
 اػبط( ُب ال اللفظ ُب ) إ  اؽبا ظب    تلفظ: سن  ، ومث :

 "أ ػػػػوا "، علػػػ  صبعػػػ   ػػػػ لي   ُػػػو  ، أصػػػل : ألفّ  الػػػواو، مػػػػ" م  لػػػ  " ػػػ " ُب اؼبػػػي  -ٙٔ
 األص  إىل    ُرجع "الف " أضيف  إف ميما ، الواو وأ  لوا اؽبا   حا وا
  وؾ  اا كبو:
 اإل  اؿ  قا  مع إضا ت  وذبوز
  م   اا كبو:

 وجهاف:  يها جاز " عل " وزف عل  لصف  عينا   اليا  وقع  إذا -ٚٔ
 اليا  لتص ّ  كس ة  الضم  قل  (ٔ
 واوا   اليا   تقل  الضم  إ قا  (ٕ

 والكوس  الكي  والضوق  الضي  كبو:
 : قول  وذل 

             يُلفػػػػػػ  عػػػػػنه   ػػػػػػالوجهن  ػػػػػااؾ ... وصػػػػػػفا   لػػػػػػ"  عل  " عينػػػػػػا   تكػػػػػ" وإف( ٖٜٙ)
. 
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 : قاؿ اؼبؤلف
  ػػ ؿ الػػواو أتػػ  اظبػػا   " ػ ْعل ػػ " الـ   مػػ"( ٜٗٙ)
    وصػػػفا   " ُعلػػػ " الـ جػػػا   ػػػالعك ( ٜ٘ٙ)

. 

     ال ػػػػػػػ ؿ ذا جػػػػػػػا غال ػػػػػػػا   كػػػػػػػػ)تقو ( يػػػػػػػا    
                  ىبفػػػػػػػػػػػػ  ال نػػػػػػػػػػػادرا   )قصػػػػػػػػػػػػو ( وكػػػػػػػػػػػوفُ 

. 
 

 مسائ :  ي 
 " ػ ْعل  " وزف عل  اس  الـ الواقع  اليا  م" الواو ت  ؿ -ٔ

  ُ يْ ق  تػ   م" ألن  تقيا ، وأصل : تقو ، كبو:
 واوا   اليا  ت  ؿ مل صف  " ػ ْعل  " كان    إف
 زيا  خو  ص يا   كبو:

 يا  وصفا   ْعل  "" ػُ لػ الما   الواقع  الواو ت  ؿ -ٕ
 والعليا ال نيا كبو:
 القصو  اغبجاز: أ   قوؿ وشاّ 
 زو خُ  كػ:  الواو، سلم ْ  اظبا   ْعل  "" ػُ  كاف   إف

 
 
 
 

 

 فصل
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 : قاؿ اؼبؤلف
 ويػػػػا واو   مػػػػ" السػػػػا   ي ْسػػػػك" إف( ٜٙٙ)
     ُمػػػػػػػػػػػػ غما اقل ػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػواو  يػػػػػػػػػػػا   ( ٜٚٙ)
ػػػػػ   تح يػػػػ  يػػػػػا    أو واو   مػػػػ"( ٜٛٙ)  أص 
 كف ُسك "   وإف التايل، ُح  ؾ إف( ٜٜٙ)
   أل ػػػػػػػػػػف غػػػػػػػػػ   سػػػػػػػػػاك"   إع ؽبػػػػػػػػػا( ٜٓٚ)
   و"  ع ػػػػػػػ " "" ػ ع ػػػػػػػ    عػػػػػػػنُ  وصػػػػػػػ ّ ( ٜٔٚ)
ْ  وإف (ٕٜٚ)    " ع ػػػتػ  ا ػْ " مػػػ"  "اُعػػػف  تػ  " يػػػا 
  اسػػػُتح   اإلعػػػ ؿُ  ذا غبػػػ  ن وإف (ٖٜٚ)
   مػػػػػػا زيػػػػػػ    قػػػػػػ  خػػػػػػ  ُ آ مػػػػػػا وعػػػػػػنُ  (ٜٗٚ)
          إذا النػػػػوف   ميمػػػػا   اقلػػػػ  ا ػػػػ وق ػػػػ  (ٜ٘ٚ)

. 

           عزيػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػ وض   ومػػػػػػػػػػػػػػػػ" واتصػػػػػػػػػػػػػػػػ  
               ُرظبػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػ  ُمعطػػػػػػػػػ  وشػػػػػػػػػاَ 
                ُمّتصػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػت     عػػػػػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػػػػ  ؿ أل فػػػػػػػػػػػػا  
      ُيكػػػػػػػف ال و ػػػػػػػ  الػػػػػػػ ـ، غػػػػػػػ    إعػػػػػػػ ؿ

               أل ػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػ   يهػػػػػػػػػػا التشػػػػػػػػػػ ي ُ  يػػػػػػػػػػا  أو
            و)أحػػػػػػػػػػػػػػوال( كػػػػػػػػػػػػػػػ)أغي   ( ""أ ع ػػػػػػػػػػػػػػ    ذا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل م   واو والعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنُ              تُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ومل س 
           وب ػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػ  وعكػػػػػػػػػػػػ  أّوؿ، ُصػػػػػػػػػػػػح    
             يسػػػػػػػػػػػلما أف واجػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػػ    ىبػػػػػػػػػػ   
               (ان ػػػػػػػػاا  ػػػػػػػػ ّ  م"ػ)كػػػػػػػػ مسػػػػػػػػّكنا   كػػػػػػػػاف

. 
 

 مسائ :  ي 
 سػػػكوهنا وكػػػاف  السػػػكوف، إحػػػ انبا وسػػػ ق  كلمػػػ   ُب واليػػػا  الػػػواو اجتمعػػػ  إذا -ٔ

 اليا  ُب اليا  وأدغم  يا    الواو أ  ل  أصليا  
 وميوت سيود واألص : ومّي ، سّي  كبو:
 ذل  يؤث  مل كلمتن  ُب والواو اليا  كان    إف
 واق  يعط  كبو:

 فصل
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 ألفا   قل    تح   ع  متح ك  واليا  الواو وقع  إذا -ٕ
 و يع قوؿ أصلهما: و اع، قاؿ كبو:

 التصحي  عين  يلـز  إن  "أ ْػع ُ " وزف عل  من  الفاع  اس  كاف   ع  ك  -ٖ
 أ يف  هو  يف أعور،  هو عور كبو:

 أحوؿ  هو حوؿ أغي ،  هو غي    
 ألفا   عين  ت  ؿ أف   حق العن معت  "ا ْػتػ ع   " كاف  إذا -ٗ

 وارتاد اعتاد كبو:
 ُب عليػ  ضبػ  واؼبفعولي  الفاعلي  ُب االشراؾ و و "تفاع " معن "ا ْػتػ ع   " أ اف إف -٘

 واويا   كاف  إف التصحي 
 تشاوروا دبعن: اشتوروا، كبو:
 اؽبإع  وج  يا  العن كان    إف
 ا تيعوا واألص : ا تاعوا، كبو:
 استيفوا واألص : استا وا،   

 معػا ، إع ؽبمػا هبز مل ق ل  ما مفتوح متحّ ؾ واح  ك    علّ  ح  ا كلم   ُب كاف  إذا -ٙ
 اآلخ  وتصحي  أح نبا إع ؿ  يج 
 و  و ي   ح ي     ص :واأل واؽبو ، اغبيا كبو:

 ق لهػا ما مفتوحا متح ك  يا  أو ق لها ما مفتوحا متح ك  واوا الكلم  عن كاف  إذا -ٚ
 تصحيحها هب     ألفا   قل ها هبز مل االس  زب ّ  زيادة آخ  ا ُب وكاف
 و يماف جوالف كبو:

 ُب  ػ ؽ وال ميمػا   النػوف قلػ  وجػ  عسػ ا   ال ا  ق   الساكن   النوف النط  كاف  ؼبا -ٛ
 ان اا"    َ  "م "ْ  قول : وهبمعهما واؼبنفصل ، اؼبتصل   ن ذل 
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 : قاؿ اؼبؤلف
 مػػ" التح يػػ  انقػ    صػػ َ  لسػاك"  ( ٜٙٚ)
،  عػػػػػ    يكػػػػػ" مل مػػػػػا( ٜٚٚ) ػػػػػ    وال تعج 
 اسػػػ ُ  االعػػػ ؿ ذا ُب  عػػػ    ومثػػػ ُ ( ٜٛٚ)
 كالػػػػػ"مفعاؿ" صػػػػح   و"م فع ػػػػ "( ٜٜٚ)
 ع ػو ض ألػـز والتػا اإلع ؿ، لاا أزؿ( ٜٓٛ)
 ومػػػ" اغبػػػاؼ مػػ" "لػػػػ"إ عاؿ   ومػػا( ٜٔٛ)
  ونػػػ ر (،و)مصػػػوف   ()م يػػػع   كبػػػُو:( ٕٜٛ)
  )عػ ا( كبو: م" اؼبفعوؿ وصح  ( ٖٜٛ)
 م " الػ" ُعوُؿ" جا وجهن ذا كااؾ( ٜٗٛ)
      )نػُػػػػػػو ـ( ُب ()نػػػػػػَي    كبػػػػػػُو: وشػػػػػػاع( ٜ٘ٛ)

. 

       كػػػػػػػػػػػ)ا  "(  عػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػن آت   لػػػػػػػػػػن   ذي 
         ُعل ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ ـ   )أ ػػػػػػػػو ( أو كػػػػػػػػػ)ا ْػي َ (
             وسػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  و يػػػػػػػػػػػػػػػ  مضػػػػػػػػػػػػػػػارعا   ضػػػػػػػػػػػػػػػا  
           و"اسػػػػػػػػػػػػػػػػتفعاؿ" الػػػػػػػػػػػػػػػػػ"إ عاؿ: وأل ػػػػػػػػػػػػػػػػف

             عػػػػػػػػػػػػػػػػ  ض ُردَبػػػػػػػػػػػػػػػػا  الّنقػػػػػػػػػػػػػػػػ  وحػػػػػػػػػػػػػػػػا ها
          قمػػػػػػػػػػ" أيضػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ"مفعوؿ" نقػػػػػػػػػػ   

  اشػته  اليػا ذي وُب الواو، ذي تصحي 
          األجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودا تتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َ  مل أف وأعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

       يعػػػػػػػػػػػ"  ػػػػػػػػػػػ د   أو صبػػػػػػػػػػػع   الـ الػػػػػػػػػػػواو ذي
                   مُبػػػػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػػػاوذ ُ  ()نُػيَػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ   وكبػػػػػػػػػػػػػػػػو:

. 
 

 مسائ :  ي 
 وجػػ  صػػحيحا   سػػاكنا   ق لهػػا مػػا وكػػاف  كػػ متح واوا   أو يػػا  الفعػػ  عػػن كانػػ   إذا -ٔ

 ق لها الساك" إىل العن ح ك  نق 
ُ  واألص : ويػ ُقْوـُ، ي   ْنُ  كبو:  ويػ ْقُوـُ  يػ ْ ن 
 أ ْ ن   واألص : "أ   ْ""، ُب وكال      

 فصل



 356 |   ألفية ابن مالكبدائع المسالك في توضيح 

 

 

 الساكنن التقا  م" للتخّل  اليا   حا  
 أو للتعجػ  الفعػ  يكػ" مل إذا ق لهػا الصػحي  السػاك" إىل العػن ح كػ  تنقػ  إمبػا -ٕ

 نق     كال   كاف   إف ال ـ معت  أو مضاعفا  
    !، وأ نْ  الش     أ ْػن   ما كبو:
   ! وأقوـْ  أقوم  وما    
 واسودّ  ا ي ّ  وكبو:
 أْ و   وكبو:

 للفع  يث   ما  النق  اإلع ؿ م" اؼبضارع الفع  يش   الاي ل س  يُث   -ٖ
  ت ْ ي ع ، واألص : ت   ْيع ، كبو:

ـ ،    ـ   واألص : مقا  م ْقو 
" وزف علػػػ  كػػػاف  إذا اؼبصػػػ ر -ٗ  ألفػػػ   ػػػإفّ  العػػػن معتػػػ  وكػػػاف "اسػػػتفعاؿ" أو "إ ْػع ػػػاؿ 

 التأني  تا  منها عوض ٍب رباؼ
 واستقواـ إقواـ واألص : واستقام ، إقام  كبو:

 ُب وجػػػ  مػػػا  يػػػ  وجػػػ  الػػػواو أو  اليػػػا  العػػػن اؼبعتػػػ  الفعػػػ  مػػػ" مفعػػػوؿ  ُػػػن    إذا -٘
 واغباؼ النق  م" و"استفعاؿ" "إ عاؿ"
يُػْوع واألص : ْوؿ،وم قُ  م   ْيع   كبو:  وم ْقُووؿ م  ػْ

 التفصي :  في  ال ـ معت   ع  م" مفعوؿ ُ ن    إذا -ٙ
 الـ ُب وإدغامهػػػا يػػػا    مفعػػػوؿ واو  قلػػػ  إع لػػ  وجػػػ   اليػػػا  معػػػت  كػػاف  إف (ٔ

 الكلم 
 م ْ ُمْوي   واألص : م ْ م   ، كبو:
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 التصحي   األجود  الواو معت  كاف  إف (ٕ
 ع ا م": م ْعُ و   كبو:

 وجهػػػاف:  يػػػ  جػػػاز واوا   المػػػ  وكانػػػ  صبعػػػا   كػػػاف   ػػػإف " ُػُعػػػوؿ" علػػػ  اسػػػ   ُػػػن    إذا -ٚ
 واإلع ؿ التصحي 

 ود لو عصا   صبع ُب وُديل    ُعص     كبو:
  .أجود واإلع ؿ

 أجود التصحي و  ،التصحي و  اإلع ؿ وجهاف:  ي  جاز مف دا   كاف  وإف
  ُعتُػّوا   – ع ت ا ُعُلّوا ، – ع     كبو:

 وإع ل  تصحيح  جاز واو عين  ؼبا صبعا   " ُػَع  " كاف  إذا -ٛ
 ونُػَي    نُػَوـ   وُصَي ، ُصَوـ كبو:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 358 |   ألفية ابن مالكبدائع المسالك في توضيح 

 

 

 

 

 
 

 : قاؿ اؼبؤلف
 أ ػػ ال ""اْ ت ع ػػاؿ   ُب  اتػػا اللػػن ذو( ٜٙٛ)
      ُمط ػػػػػػػ  إثػػػػػػػ    رُدَ  ""اْ ت ع ػػػػػػػاؿ   طاتػػػػػػػا( ٜٚٛ)

. 

    )ائػػػػػػػتك ( كبػػػػػػػو: اؽبمػػػػػػػز ذي ُب وشػػػػػػػاّ  
      قػػػػػػ  داال   و)ادَك ػػػػػ ( و)ازدد( )اَداف ( ُب

. 
 

 مسائ :  ي 
 تا  اللن ح ؼ إ  اؿ وج  لن ح ؼ  اؤ ا كلم  م" و  وع  "اؿ  ع  ت   ْ ا  "  ن إذا -ٔ

 ص ومتّ  ص واتّ  اتصاؿ :كبو
 تص وموْ  تص واوْ  تصاؿاوْ  : ي  واألص 
 (تا  اليا   إ  اؿ) ر  ز  تػَ ا   :قوؽب  وشا

 والضػػاد الصػػاد :و ػػو ،ؽاإلط ػػا حػػ وؼ مػػ" حػػ ؼ  عػػ  "اؿ  ع ػػت   ْ ا  " تػػا  وقعػػ  إذا -ٕ
 طا    إ  ال  وج  ،والظا  والطا 
 اصتَب :واألص  ،اصطَب :كبو
 اضتجع :واألص  ،اضطجع          
 اظتع" :واألص  ،اظطع"          
 اظتل  :واألص  ،اظطل           

 داال   قل   والااؿ والزاي ال اؿ  ع  اال تعاؿ تا  وقع  إف -ٖ
 اف  ت  دْ ا   :واألص  ،اف  دَ ا   :كبو
  ْ ك  ت  ذْ ا   :واألص  ، ْ ك  ذَ اْ    ؛ ْ ت  زْ ا   :واألص  ،دْ د  زْ ا            

 فصل
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 : قاؿ اؼبؤلف
 كػػػ)وع  ( مػػ" مضػػارع   أو أمػػ     ػػا( ٜٛٛ)
  ُب اسػػػتم َ  "أ ْػع ػػػ  " نبػػػز وحػػػاؼُ ( ٜٜٛ)
 . استعم   )ظ ل لُ ( ُب و)ظ ل ( ظ ل ()( ٜٜٓ)

     اطَػػػػػػػػػػ د ذاؾ ؾ،)عػػػػػػػػػػ ة ( وُب احػػػػػػػػػػا ؼ، 
            ُمَتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف و نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتْ  ،مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارع  

         نُق ػػػػػػػػ  و)ق ػػػػػػػػ ف ( )اقػػػػػػػػ  رف (، ُب و)ق ػػػػػػػػْ ف (
. 

 

 مسائ :  ي 
 األمػػػػ  ُب الفػػػػا  حػػػػاؼ وجػػػػ  ،وعػػػػ  :ػكػػػػ الفػػػػا  معتػػػػ  اؼباضػػػػ  الفعػػػػ  كػػػػاف إذا -ٔ

  التا  كاف إذا واؼبص ر واؼبضارع
 ة   وع    ُ ع  وي    ْ ع   :كبو
 الفا  حاؼ هبز مل  التا  اؼبص ر يك" مل  إف
  عْ و   :كبو

 اؼبفعوؿ واس  الفاع  واس  اؼبضارع مع اؼباض  ُب ي ناثال اؽبمزة حاؼ هب  -ٕ
 ـُ    كْ ؤ  يػُ  :واألص  ،يكـ  - أكـ  :كبو
 ـ   كْ ؤ  ومُ  ـك   ؤ  مُ  :واألص  ،ـومك    ـمك             

 ث ثػػ   يػػ  جػػاز ،نونػػ  أو الضػػم  تػػا  إىل العػػن اؼبكسػػور اؼباضػػ  الفعػػ  أسػػن  إذا -ٖ
 :أوج 
 إسبام  (ٔ

 بالحذف( اإلعالل )في فصل
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  ُ لْ ل  ظ   :كبو
 الفا  إىل العن ح ك  ونق  الم  حاؼ (ٕ

  ُ لْ ظ   :كبو
 ح كتها عل   ائ  وإ قا  الم  حاؼ (ٖ

  ُ لْ ظ   :كبو
 علػ  الػاي اؼبضاعف اؼبضارع الفع  أف إىل )اق  رف (، ُب و)ق ْ ف ( : قول  وأشار -ٗ

 ح كتهػا نقػ   عػ  عينػ  حبػاؼ زبفيفػ  جػاز ،اإلناث  نوف اتص  إذا "يفعل"" وزف
 ف   ْ ق   :اق رف وُب ،ف   ْ ق  ي   :يق رف ُب قول  كبو وذل  من  األم  وكاا الفا  إىل

ػػػػػػػػ  و)ق ػػػػػػػػ ف ( : قولػػػػػػػػ  وأشػػػػػػػػار -٘    ػػػػػػػػی و ق ػػػػػػػػ ف  ﴿ :وعاصػػػػػػػػ  نػػػػػػػػا ع قػػػػػػػػ ا ة إىل نُق 
  ف  رْ اق    :وأصل  ،ؼاقال  فت  [ٖٖ :األحزاب]﴾ ُػُيوت ُك"َ 

    ق  ي   دبعن    يق   ، اؼبكاف  َ قػ   :قوؽب  م"
  ػػػػاا ألف نػػػػادر و ػػػػو اغب كػػػػ  نقػػػػ   عػػػػ   اغبػػػػاؼ خفػػػػف ٍب القطػػػػاع ا ػػػػ" حكػػػػا 

 العن للمكسور  و إمبا التخفيف
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 : قاؿ اؼبؤلف
ثلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن   أوؿ( ٜٜٔ)      ُب ؿُبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك ن م 
(ٜٜٕ )) ( و)ُذلُػػػػػػػػػػ    و)ل   ػػػػػػػػػػػ ( و)ك ل ػػػػػػػػػػػ  
(، وال( ٖٜٜ)  )ألػػػػػ ( ُب وشػػػػػاَ  كػػػػػػ) يل  
  حػار دوف وادغػ  ا ك  و)حي (( ٜٜٗ)
   يُقتصػػػػ  قػػػػ  ا تُػػػػ  ي  تػػػػا ي" ومػػػػا( ٜٜ٘)
ػػػػك"  يػػػػ  ُمػػػػ غ  حيػػػػ ُ  و ػػػػ َ ( ٜٜٙ)    س 
   وُب حللتػػػػ (، مػػػػا )حللػػػػ  كبػػػػُو: (ٜٜٚ)
ػػػ  ُب "أْ ع ػػػ " و ػػػ َ ( ٜٜٛ)    التػػػـز التعج 

. 

ػػػػػػػػ     ثػػػػػػػػ : ال ادغ ػػػػػػػػ  ك لم  ( كم               )ُصػػػػػػػػفف 
ػػػػػػػ)ُجَس    وال         ايب( كػػػػػػػ)اخص  وال (ك 

                    ق  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّ  وكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   
      و)اسػػػػػػػػػػتر( )تتجلػػػػػػػػػػ ( كبػػػػػػػػػػُو: كػػػػػػػػػااؾ
( كػػػػػػػػػػػػػػػ) ػ َن   تػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػ   يػػػػػػػػػػػػػػ                الع ػػػػػػػػػػػػػػَب 

               اقػػػػػػػػػػػػػػػػػرف الّ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػع دبُضػػػػػػػػػػػػػػػػػم   لكونػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
              قفػػػػػػػػػػػػ  زبيػػػػػػػػػػػػ ّ  اعبػػػػػػػػػػػػـز وشػػػػػػػػػػػػ   جػػػػػػػػػػػػزـ  
ـُ  والتػػػػػػػػػػػـز             ) لُػػػػػػػػػػػػ ( ُب أيضػػػػػػػػػػػا   اإلدغػػػػػػػػػػػػا

. 
 

 الخاتمه
   كمػػػػػػ  قػػػػػػ  ُعن يػػػػػػ ُ  ُبمعػػػػػػ    ومػػػػػػا( ٜٜٜ)
  )اػب صػ ( )الكا يػ (: مػ" أحصػ ( ٓٓٓٔ)
   علػػػػػػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػػػػػليا   ا  أضبػػػػػػػػػػػػػ ( ٔٓٓٔ)
                  الػػػػػػػػػػػَبر ْ  الكػػػػػػػػػػػ اـ الغػػػػػػػػػػػ َ  وآلػػػػػػػػػػػ ( ٕٓٓٔ)

. 

       اشػػػػػػػتم  اؼبهّمػػػػػػػات ُجػػػػػػػ َ  علػػػػػػػ  نظمػػػػػػػا   
      خصاصػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  غػػػػػػػػػن   اقتضػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػا

                     أُرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ؿبَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
                 اػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ْ  اؼبنتخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح  

. 
 

 مسائ :  ي  
 اإلدخاؿ :اللغ  ُب اإلدغاـ -ٔ

 اإلدغام
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 ح  ػػا يصػػ اف حبيػػ  جنسػػ  مػػ" آخػػ  حػػ ؼ ُب حػػ ؼ إدخػػاؿ :االصػػط ح وُب
 مش دا ا  واح 
 ام ّ  يب ّ  م ّ  :مث 

 م دا ديب ُ  م د :وأصلها
 وك   صغ  :قسماف اإلدغاـ -ٕ

 األص  م" ساكنا  ي  اؼبثلن أوؿ كاف ما : و الصغ  واإلدغاـ
    م   :كبو

 ح كتػ  حبػاؼ أوؽبمػا  أسػك" متحػ كن  يػ  اغب  ػاف كػاف مػا : و الك   واإلدغاـ
 ق لها ما إىل  نقلها أو

 د     م   :م" ، َ م   :كبو  األوؿ
 دُ  ُ يب ْ  :م" ،   يب ُ  :كبو والثاٍل

 واالمتناع واعبواز الوجوب :أحواؿ ث ث  لإلدغاـ -ٖ
 :موضعن ُب اإلدغاـ هب  -ٗ

 واح ة كلم  ُب كاف إذا اؼبتجانسن اغب  ن ُب (ٔ
 د   ْ م   :م" ،   م      ؛د     م   :م" ، َ م   :كبو

 كلمتن ُب كاف إذا ،أوؽبما الساك" اؼبتجاوري" اؼبثلن ُب (ٕ
 ل  قاؿ ، ُ تْ ك  س   :م" ،   ك  س   :كبو

 !تنبيه
 ضػم  غػ  كػاف وإف ،وخطػا لفظػا اإلدغػاـ وج  ضم ا اؼبثلن ثاٍل كاف إف

 رأي  كما خطا ال لفظا اإلدغاـ وج 
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 :مواضع أر ع  ُب وت ك  اإلدغاـ هبوز -٘
 عػػػارض  سػػػكوف سػػػاكنا والثػػػاٍل متح كػػػا اؼبثلػػػن مػػػ" األوؿ اغبػػػ ؼ يكػػػوف أف (ٔ

 (اؼبف د األم  ُب ال نا  سكوف : و) ش ه  أو للجـز
 دْ يب ُ  ومل  َ يب ُ  مل :كبو  األوؿ
 دْ وام ُ   َ مُ  :كبو والثاٍل

 ثانيتهما رب ي  الزما يا ي" والمها الكلم  عن يكوف أف (ٕ
    ي  وح    َ ح   ،   ي  وع    َ ع   :كبو

 د عػػا ،أولػػ  ُب وصػػ  نبػػزة زيػػادة مػػع ،تػػا اف اؼباضػػ  الفعػػ  أوؿ ُب يكػػوف أف (ٖ
  الساك" ل  ت ا 

 ع   َ ت  وتػ   ع   َ تػَ ا   ،ع  ا   ت  وتػ   ع  ا   تَ ا   :كبو
 !تنبيه
 التا ي" إح   حباؼ زبفيف  هبوز    ،اإلدغاـ هبز مل مضارعا كاف  إف
ك  ُ  تػ نػ َزؿُ ﴿ :تعاىل قول  كبو  ل ػَٰ ىِٕ

 ؿتتنزّ  :واألص  [ٗ :الق ر]﴾و ٱل  وحُ  ٱؼب
 كلمتن ُب متح كاف مث ف يتجاور أف (ٗ

ْ   ْ ع  ج   :كبو   القل   ْ ت  ك   ،يل 
 خطا ال لفظا هبوز  نا اإلدغاـ أف غ 

 :مواضع س ع  ُب اإلدغاـ يبتنع -ٙ
 اؼبث ف يتص ر أف (ٔ

    تػ  وتػ   ف  د  د   :كبو
 د     جُ  :كبو ،"   ع   ػُ " وزف عل  اس  ُب يكونا أف (ٕ
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 ر   ُ سُ  :كبو ،"   عُ  ػُ " أو
    ل  ح   :كبو ،"   ع     " أو
    ل  ط   :كبو ،"   ع   ػ  " أو

 لإلغباؽ  ي  مزي  وزف ُب اؼبث ف يكوف أف (ٖ
    ل  يػْ و          لْ ج   :كبو

  ي  م غ  اؼبثلن  أوؿ يتص  أف (ٗ
 د   َ وش      لَ     :كبو

 التعج  ُب " ْ ع  أ ْ " وزف ُب اؼبث ف يكوف أف (٘
 ! العل  زْ ز  أعْ  ! زي  أح  ْ  :كبو

 متح ؾ ر ع  ضم  التصال  اؼبثلن أح  سكوف يع ض أف (ٙ
 وم دت" وم دًب وم دت   وم دنا م دتُ  :كبو

  يمتنػػػع ؿبفوظػػػ  ألفػػػاظ و ػػػ  ،ا  اختيػػػار   ك ػػػ    ُب العػػػ ب تشػػػاّ  فبػػػا يكػػػوف أف (ٚ
 اإلدغاـ

 واألسناف ا ُ ق  السَ     ل  أ   :كبو
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 الق آف الك َل -ٔ
 ال " عثيمن-ش ح ألفي  ا " مال   -ٕ
 ال " عقي -ش ح ألفي  ا " مال   -ٖ
 ال كتور ؿبم   اض - النحو الع يّب أحكاـ ومعاف -ٗ
 ا "  شاـ األنصاري-أوض  اؼبسال  إىل ألفي  ا " مال   -٘
 اغبمي ؿبم  ؿب  ال ي" ع   -ع ة السال  إىل ربقي  أوض  اؼبسال   -ٙ
 الغ يين مصطف –جامع ال روس الع  ي   -ٚ
 ا "  شاـ األنصاري-مغن الل ي  ع" كت  األعاري   -ٛ
 ا "  شاـ األنصاري-ش ح شاور الا   ُب مع    ك ـ الع ب  -ٜ

  شاـ األنصاري  ا "-ش ح قط  الن   و   الص    -ٓٔ
 ال كتور ع   العزيز اغب يب-الش ح اؼبيس  عل  ألفي  ا " مال   -ٔٔ
 ض ي عل  ا " عقي حاشي  اػب -ٕٔ
 ش ح األمشوٍل أللفي  ا " مال  -ٖٔ
 حاشي  الص اف عل  ش ح األمشوٍل أللفي  ا " مال  -ٗٔ
  للحازم -ش ح ألفي  ا " مال   -٘ٔ
 للشاط -ش ح ألفي  ا " مال   -ٙٔ
 للسي  أضب  اؽبامش -القواع  األساسي  لّلغ  الع  ي   -ٚٔ
 السي اويأليب إلياس -ال روس النفيس  ُب ش ح متمم  اآلج ومي   -ٛٔ

 

 مراجع
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